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HOTĂRÂREA Nr.24 

 din  26 februarie 2021 

privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea, salubrizarea și 

înfrumusețarea comunei Socodor pentru anul 2021 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2021 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat 

cu nr.464/15.02.2021; 

- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, înregistrat cu nr.465/15.02.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- prevederile O.U.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin 

Legea 515/2002,  cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.59 alin.(1), lit.a) din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată (r1); 

- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HG.R. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- prevederile art.2 alin.(2) și ale art.4 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (7) lit. g), lit. m), lit. p) și lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Votul exprimat de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 

care toți cei 10 consilieri au votat ”pentru”, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, 

cerută de prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

          În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1 Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea  

comunei Socodor, în anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, se duce la cunoştinţă publică  prin afişare 

la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-

Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL UAT,               
                HANZA REMUS-OVIDIU                              CRIŞAN GHEORGHE 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 24/26.02.2021.1 

Nr. crt. Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile 

sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a făcut cu majoritate X simplă  □ absoluta  □ calificata2 26/02/2021 

 2 Comunicarea către primar2) 26/02/2021 

 3 Comunicarea către prefectul judetului3) 09/03/2021 

 4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 09/03/2021 

 5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............ 

 6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz .../.../............ 

 Extrase din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotărâri, cu majoritate absoluta sau simpla, după caz. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu 

majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numărul consilierilor locali in funcție.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotărârile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării HCL. 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile C.L.Socodor se aduc la cunoștința publica si se comunica, in condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor C.L.Socodor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face in cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale 

către prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile C.L.Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile C.L.Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 
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Anexa la HCL 24/26.02.2021 

Programul de măsuri pentru gospodărirea, salubrizarea și înfrumusețarea 

comunei Socodor în anul 2021 

         Prezentul program stabilește obligațiile și răspunderile ce revin autorităților 
administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru 
instalarea unui climat de ordine și curățenie în comuna noastră, conform O.G.21/2002 
privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea 515/2002,  cu 
modificările și completările ulterioare și a prevederilor O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

CAPITOLUL I 
OBLIGAȚIILE PRIMARIEI 

 
1. Primăria, Consiliul Local Socodor, vor lua măsuri pentru conservarea și protecția 
mediului, protecția sănătății publice, prevenirea poluării accidentale prin depozitarea în 
locuri interzise sau pe malurile cursurilor de ape a diferitelor substanțe toxice, gunoaielor și 
a reziduurilor. Este  asigurat sistemul de colectare corespunzătoare a deșeurilor, prin 
dotarea cu recipiente și asigurarea, contracost pentru persoanele fizice, de saci pentru 
colectarea selectiv a gunoiului, curățenia străzilor, șanțurilor, a pieței și a celorlalte locuri 
publice, repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, a drumurilor agricole de 
exploatare, podurilor și podețelor, finalizarea construcțiilor începute, repararea și zugrăvirea 
celor existente, organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localității, 
prevenirea poluării apelor, păstrarea curățeniei și aspectul corespunzător al vehiculelor, 
amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, a bazei sportive și de joacă pentru 
copii.                                                                                                              

                                                                                                                                                       
T-permanent 

                                                                    R-viceprimar și/sau persoană împuternicită 
 
În cadrul adunărilor cetățenești și cu ajutorul rețelelor de socializare, a paginii de internet 
www.socodor.ro, se va aduce la cunoștința cetățenilor despre necesitatea îngrijirii localității, 
a curățeniei, zugrăvirea și repararea locuințelor, îngrijirea șanțurilor, pomilor și a altor 
aspecte legate de curățenie și înfrumusețare. 
 

                                                                                                   T- permanent 
                                                                     R-viceprimar și/sau persoană împuternicită 
 
2. Primăria va face verificări săptămânale cu privire la modul de depozitare a materialelor 
din demolarea unor construcţii,îndrumarea cetățenilor spre spațiile amenajate de depozitare 
a materialelor din demolarea unor construcţii.  
3. Persoanele majore, apte de muncă, care beneficiază de ajutor social conform Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat vor executa lucrări de curățire a canalului colector 
„Velj” de resturi menajere și în special în zona podurilor, curățirea șanțurilor de pe 
marginea DC 118 de resturi menajere și vegetale. Refacerea șanțurilor, timpane la podețe, 
acolo unde este cazul. Se vor desfunda podețele, se vor repara porțiunile de trotuare acolo 
unde este cazul, se vor vărui copacii ornamentali și pomii de pe domeniul public și 
capetele/timpanele de poduri/podețe. 

                                                                                                                T-permanent 
                                                         R-viceprimar și/sau persoană împuternicită 
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 4. Se vor reînnoi și se vor executa noi indicatoare cu „depozitarea materialelor din 
demolări interzisă” și cu „depozitarea gunoaielor interzisă” și se vor plasa în locurile 
unde se consideră că se aruncă gunoaie sau se parchează atelaje. 

                   T-permanent 
R-viceprimar și/sau persoană împuternicită 

 
Deşeurile menajere sunt ridicate centralizat atât de la instituţiile din subordinea Consiliului 
local cât şi de la cetăţeni comunei prin SC Grup Salubritate Urbană SRL  în baza 
contractului de delegare de gestiune încheiat, sub supravegherea primăriei.  
                                                                                                               T-permanent 

R-viceprimar și/sau persoană împuternicită 
 

CAPITOLUL II 
OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI PERSOANELOR JURIDICE DIN 

COMUNĂ 
 5.Institutiile publice, agenții economici și celelalte 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 alte lucrări specifice; 

b) să asigure reparația, spălarea geamurilor, vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 
întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfășoară activitatea, inclusiv 
spălarea și întreținerea lor; 

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 depoziteze corespunzător materialele din demolări, industriale, agricole, 
precum și materialele refolosibile; 

e) să asigure igiena în imobile și incintele deținute sub orice fel prin activități de 
curățire, dezinsecție și deratizare; 

f) să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii 
sau 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; 

g) să respecte măsurile stabilite de Consiliul local al comunei Socodor pentru 
asigurarea curățeniei și igienei publice în localitate; 

h) să asigure curățirea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora 
pe drumurile publice; 

                                                                                                     T- Permanent                                                                                                           
R-viceprimar și/sau persoană împuternicită                                                                                            

Administratori SC, AF 
 

CAPITOLUL III 
OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR 

 
6.  Cetățenii au următoarele obligații: 
a) întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie, a anexelor 
gospodărești, a curților și împrejmuirilor; 
b) curățirea fațadelor locuințelor și a altor construcții amenajate la frontul străzii, tencuirea 
și zugrăvirea periodică a acestora; 
c) finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor emise de primar, în condițiile și  
termenele stabilite de acesta; 
d) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor; 
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e) menținerea curățeniei 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) îndepărtarea gheții și a zăpezii  de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin 
sau pe care le folosesc în alte scopuri; 
g)păstrarea curățeniei pe arterele de circulație, în piețe, târguri, parcuri și alte locuri 
publice; 
h) asigurarea igienei publice și a curățeniei în localitate; 
i) depozitarea materialelor rezultate din demolări numai în locuri special 
amenajate de primărie; 
j) curățirea mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice; 
 

CAPITOLUL IV 
SANCȚIUNI 

 

7.Nesocotirea sau neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților stabilite, atrage 
răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz a persoanelor 
vinovate și se sancționează potrivit legii. 
8.Constituie contravenție nesocotirea sau neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților 
prevăzute la punctul 5 din anexă de către agenți economici, instituțiile publice și celelalte 
persoane juridice. 
9.Contravențiile prevăzute la punctul 5 se sancționează după cum urmează: 

a) cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru contravențiile prevăzute la lit.a), b), e),  
f), g) și h); 

b) cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru contravențiile prevăzute la lit.c),d); 
10.Constituie contravenție nesocotirea sau neîndeplinirea obligațiilor şi responsabilităților 
prevăzute de punctul 6 din anexă, de către persoanele fizice. 
11.Contravențiile prevăzute la punctul 6 se sancționează după cum  urmează:       

a) cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru contravențiile prevăzute la lit. a), b),  
c), d), e), f), g), h) și j). 

b) cu amendă de la 100 lei la 300 lei pentru contravențiile prevăzute la lit.i). 
12.Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau de 
persoanele împuternicite de acesta prin dispoziție și de lucrătorii Postului de poliție din 
comuna. 
13.Sancțiunilor prevăzute la punctul 11 și la punctul 13 din anexa le sunt aplicabile 
Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată prin Legea nr.180/2002. 

 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR GENERAL UAT,               

                  HANZA REMUS-OVIDIU                                   CRIŞAN GHEORGHE    

 


