
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                            CUI 2541100  

E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 

 

 

 

                                            PROIECT   DE  HOTARARE 

 

            Privind: aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei 

Frâncesti, județul Valcea. 

 

    Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Valcea, intrunit in sedință  ordinară 

in data de  31.10.2022,la care participă un număr de____ consilieri din totalul de 

15 consilieri in funcție;  

    Văzând că prin Hotararea nr. 62/2022 a Consiliului local Frâncesti,  domnul 

consilier Vlădescu Ion a fost ales președinte de sedință pentru lunile august, 

septembrie,octombrie 2022; 

    Luând in dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului privind aprobarea 

Programului de măsuri privind gospodărirea și salubrizarea  comunei  Frâncesti, 

inregistrat sub nr. 10172/29.09.2022; 

 - raportul viceprimarului comunei privind aprobarea Programului de măsuri 

privind gospodărirea si salubrizarea comunei  Frâncesti, inregistrat sub 

nr.10171/29.09.2022;  

- raportul de avizare a legalitătii proiectului de hotărâre, inregistrat sub nr. 

___/28.10.2022, intocmit de secretarul general al  comunei;  

- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local care proiectul de 

hotărâre, inregistrate sub nr.   ____31.10.2022; 

    Fiind indeplinite condițiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind 

transpareța decizională, proces verbal de afisare nr. 10174 din 29.09.2022 ;  

    In conformitate cu prevederile  art.4  din O.G.nr. 2l/ 2OO2 privind gospodărirea 

localitălilor urbane și rurale,  modificată si completată prin Legea nr.273/2020, 

Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic aL contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare; 



- prevederile art. 129, alin.2,lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;  

         In temeiul art.139, alin.(l), art.196, alin.(l), lit. a) din o.u.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul 

local Frâncesti, cu un numar de ____voturi   ,,pentru,, 

                                          

                                                 HOTĂRĂȘTE : 

 

       Art.l. Se aprobă Programul de măsuri privind gospodarirea comunei  Frâncesti, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2. Incepând cu data adoptării prezentei hotdărâri isi incetează 

aplicabilitatea HCL nr.  27 din 16.09.2016. 

        Art.3.Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de către primarul comunei si 

consilierii locali, va fi obligatorie după aducerea la cunostiință publică prin afișare, 

si se va comunica Instituției Prefectului - județul Vâlcea.  

 

                                                                  Frâncesti :  29.09.2022 

 

 

 

    INITIATOR PROIECT,                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

       PRIMAR                                                    Secretar general comuna Frâncesti 

DANIEL FLORIN PARASCHIV                      ELENA GABRIELA LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

JUDETUL VALCEA 

COMUNA FRÂNCESTI 

CONSILIUL LOCAL                                      ANEXA LA    Proiect de hotarare 

 

 

                    PROGRAM DE MĂSURI PRIVIND GOSPODĂRIREA  

                         ȘI  SALUBRIZAREA COMUNEI  FRÂNCESTI  

    

                I.DISPOZITII GENERALE  

 

     Art.1. (1)  Asigurarea si păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igiena, 

precum și infrumusetarea localităților   si păstrarea curățeniei si ordinii pe teritoriul 

localităților , buna gospodărire a acestora si respectarea normelor de igiena 

constituie o obligație fundamentala a instituțiilor administrației publice locale, a 

instituliilor publice , agenților economici si a altor persoane juridice ,  si a altor 

personae fizice si juridice.   

    (2) Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești 

constituie o obligație permanentă a consiliilor județene, a consiliilor locale și a 

primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a operatorilor economici, cu sau 

fără personalitate juridică, precum și a celorlalte persoane fizice și juridice. 

     Art.2. (l). Prezentul program cuprinde masuri ce se impun pentru organizarea 

participării cetățenilor, a instituliilor publice si agentilor economici cu sau fara 

personalitate juridica, la realizarea acțiunilor de infăptuire si păstrare a curățeniei in 

interiorul localităților si in afara acestora , la efectuarea la timp a activităților 

gospodărești.  

   (2) Autoritațile si instituțiile publice , precum si agenții economici au obligalia să 

efectueze lucrări de intreținere si curățenie a clădirilor aflate in proprietatea sau 

folosința lor , a anexelor si a oricăror alte spatii utilizate de acestea.  

  (3) Cetățenii au obligalia sa asigure ingrijirea locuințelor aflate in proprietatea sau 

folosinta lor, a anexelor gospodărești, curților, imprejmuirilor și să păstreze ordinea 

si curățenia pe străzi, drumuri, in piețe , parcuri si grădini, in celelalte locuri 

publice precum si in mijloacele de transport in comun.  

 

            II.  OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL SI ALE 

PRIMARULUI COMUNEI FRÂNCESTI , JUDETUL VALCEA 



         Art.3. Consiliul local si Primarul comunei Frâncesti, impreuna cu aparatul de 

specialitate al primarului vor realiza următoarele măsuri :  

a)măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub 

supravegherea organelor de specialitate ale statului; 

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului; 

c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apa, 

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 în fiecare 

localitate; 

e) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajarea teritoriului și 

urbanism aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor; 

f) curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a 

ghetii de pe străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și 

stradale, sortarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile; 

g) repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, 

curățarea și amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente și realizarea 

unor drumuri comunale noi; 

h) finalizarea construcțiilor începute 

i) întreținerea în buna stare a construcțiilor existente, repararea și zugravirea 

periodică a acestora; 

j) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților; 

k) curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea 

terenurilor insalubre și prevenirea poluarii apelor; 

 l) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei; 

m) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale; 

n) buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea curățeniei și 

aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii și disciplinei; 

o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în piețele agroalimentare, în 

târguri și oboare; 

p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, și întreținerea spațiilor verzi, a 

parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport și de joaca pentru copii, a 

celorlalte locuri publice de agrement; 

r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, 

teatre, sali de sport, stadioane și în celelalte unități de cultura și sport aflate în 

proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local; 



s) păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a 

monumentelor de pe teritoriul comunei . 

 

         III.  OBLIGATIILE ȘI RASPUNDERILE INSTITUTIILOR PUBLICE, 

ALE AGENTILOR ECONOMICI, ALE ALTOR PERSOANE JURIDICE, 

PRECUM SI ALE CETATENILOR 

 

   Art.4. - Instituțiilor publice, agenților economici si celorlalte persoane fizice si  

juridice , le revin următoarele obligații:  

a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele 

gospodărești, 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 străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor 

stabilite de consiliile locale; 

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, potrivit normelor 

stabilite de consiliile locale; 

f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum 

și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de 

autoritățile administrației publice locale; 

g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 

h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le 

au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor 

stabilite de consiliile locale; 

i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru 

asigurarea igienei publice și curățeniei în localități; 

j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe 

drumurile publice; 

k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății; 



l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în 

condițiile și în termenele stabilite de acestea; 

m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de 

administratorul domeniului public.  

 

     Art. 5. - În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 4 lit. 

d), e), f), h), i) și k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de 

persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către 

autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. 

Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita 

fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția 

constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii 

notificați în condițiile legii. 

(2) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite 

accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de 

către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanței 

judecătorești competente, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților. 

 

                                    IV.    SANCTIUNI 

  Art. 6. - Nesocotirea sau neindeplinirea obligațiilor stabilite conform art.4 si 5 din 

prezentul program atrage răspunderea contravenționala a persoanelor vinovate si se 

sancționează astfel: 

  a) cu amenda de la 400 lei la 1000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor prevăzute 

la art. 3 lit. c)  si d); 

 b) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor prevăzute 

la art. 3 lit. b), d), f) , g),k) ,l) si m) , art.4  lit a ), b), c), d),l) si m) ;  

c) cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor prevăzute 

la art.3 lit a) si . e),  art.4) lit.e); f),i),j),k) . 

  Art.7. Primarul comunei va dispune măsurile necesare și va acorda sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. Contravențiile prevăzute de prezenta 

hotărâre se constată si aplică de către primar și persoanele imputernicite in acest 

scop, precum si organele de poliție ; 

    Art.8. Sumele provenite din amenzile aplicate de către primar sau de către 

persoanele imputernicite, precum și de organele de poliție se fac venit la bugetul 

local. 



     Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile Ordonanlei 

Guvernului  nr.21/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările și 

completările ulterioare.  

    Art.9. Sumele provenite din amenzile aplicate de către primar sau de către 

persoanele imputernicite, precum și de organele de poliție se fac venit la bugetul 

local. 

     Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile Ordonanlei 

Guvernului  nr.21/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările și 

completările ulterioare.  

                                                                        Frâncesti:  07.10.2022 

 

    INITIATOR PROIECT,                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

              PRIMAR                                                Secretar general comuna Frâncesti 

Daniel Florin Paraschiv                                                 Elena Gabriela Lazăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judelul Vâlcea  

Primaria comunei Frâncesti 

 Primar  

 Nr. 10171 din   29.09.2022 

 

 

                                         REFERAT DE APROBARE 

 

    Privind: aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei 

Frâncesti 

 

         Prin O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.230/2020, sunt stabilite 

obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale, 

institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a 

localitatilor, pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie pe teritoriul 

acestora.  

   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, 

agentilor economici si a altor persoane juridice, precum si a cetatenilor.  

      Activitatile edilitar-gospodaresti reprezinta ansamblul actiunilor de utilitate si 

interes local, desfasurate din initiativa si sub organizarea autoritatilor administratiei 

publice locale, prin care se asigura buna gospodarire, pastrarea curateniei, 

respectarea normelor de igiena, precum si infrumusetarea localitatilor urbane si 

rurale de pe intreg cuprinsul tarii.  

     Consiliul local și primarul comunei raspund de organizarea, conducerea, 

indrumarea, coordonarea si controlul intregii activitati de gospodarire si 

infrumusetare a localitatii Frâncesti, de pastrarea ordinii si curateniei in comună. In 

indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante consiliul local si 

primarul comunei vor adopta si vor dispune masurile ce se impun pentru asigurarea 

participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici, cu sau fara 

personalitate juridica, la rcalizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in 

interiorul localitalilor si in afara acestestora, la efectuarea la timp a activitatilor 

gospodare sti. 

     Autoritatile si institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia sa 

efectueze lucrarile de intretinere si curatenie a cladirilor aflate in proprietatea sau 



in folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum si a 

oricaror alte spatii utilizate de acestea. 

    Cetatenii au obligatia sa asigure ingrijirea locuintelor 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.  

     Pentru indeplinirea acestor obligalii in conformitate cu prevederile 

O.G.nr.2l/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobata cu 

modificări și completări prin Legea nr.273/2022, propun Consiliului local 

aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei Frâncesti, 

structurat după cum urmează: 

    l.DISPOZITII GENERALE  

    2.OBLIGATIILE SI RĂSPUNDERILE CONSILULUI LOCAL SI ALE 

PRIMARULUI COMUNEI FRÂNCESTI, JUDETUL VALCEA, 

    3.OBLIGATIILE ȘI RASPUNDERILE INSTITUTIILOR PUBLICE, 

AGENTILOR ECONOMICI ,A ALTOR PERSOANE JURIDICE SI ALE 

OBLIGATIILE CETATENILOR  

    4.SANCTIUNI  

     La elaborarea proiectului de hotărâre au fost respectate prevederile  O.G. 

nr.2l/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu 

modificări și completări prin 273/2020; 

 - Ordonanței Guvernului nr.2l /200l privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

                                                 Primar, 

                          DANIEL FLORIN PARASCHIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judelul Vâlcea 

Comuna Frâncesti 

Nr. 10171 din  29.09. 2022 

 

                                                            RAPORT 

 

     Privind: aprobarea Programului  masuri privind gospodărirea comunei 

Bărbătesti,  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, 

agentilor economici si a altor persoane juridice, precum si a cetatenilor. 

 

       Prin O.G.nr.2l/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane și rurale, 

aprobată cu modificări gi completări prin Legea nr.273/2020, sunt stabilite 

obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale, 

institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a 

localitatilor, pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie pe teritoriul 

acestora. 

   Activitatile edilitar-gospodaresti reprezinta ansamblul actiunilor de utilitate si 

interes local, desfasurate din initiativa si sub organizarea autoritatilor administratiei 

publice locale, prin care se asigura buna gospodarire, pastrarea curateniei, 

respectarea norrnelor de igiena, precum si infrumusetarea localitatilor urbane si 

rurale de pe intreg cuprinsul tarii. 

  Autoritatile si institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia sa 

efectueze lucrarile de intretinere si curatenie a cladirilor aflate in proprietatea sau 

in folosinta or, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum si a 

oricaror alte spatii utilizate de acestea. 

  Cetatenii au obligatia sa asigure ingrijirea locuintelor 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.  

         Pentru indeplinirea acestor obligalii și in conformitate cu prevederile 

O.G.nr.2l/2002 privind gospodărirea localitălilor urbane și rurale, aprobată cu 

modificări si completări prin Legea nr.273/2020, propun Consiliului local 

aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei Frâncesti 

                                                       Intocmit, 

                                     Tăcutu Gheorghe - Bogdan 



România 

Judelul Vâlcea  

Primiria comunei Frâncesti 

Nr. ____/______2022 

 

 

                                          RAPORT  

             de avizare a legalității proiectului de hotărâre in conformitate cu 

prevederile art. 243 alin,(l) ,lit,a)din oac nr.57/2019 privind codul administrativ    

    

             Proiectul de hotărâre privind; aprobarea Programului de măsuri privind 

gospodărirea comunei Frâncesti 

        Competența: - prevederilor art. 139, alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, proiectul de hotărâre este de competența consiliului local. 

       Procedura: Proiectul de hotărâre este insotit de:  

a) referatul de aprobare; 

 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului;  

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

            Dreptul material: 

  -   O.G.nr.2l/2002 privind gospodărirea loca1ităților urbane si rurale, aprobată cu 

modificările  si completarile ulterioare,  prin Legea nr./2020,  

 -Ordonanța Guvernului nr.21/200l privind regimul juridic al contravenliilor cu 

modificările si completările ulterioare;  

-prevederile art. 129, alin.2, lit. c) din OUG nr.5712019 privind Codul 

administrativ; 

    Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorității consilierilor 

locali prezenti. 

    Față de cele expuse mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre, supus 

dezbaterii și aprobării in ședința  Consiliului local Frâncesti.                   

 

                                                 SECRETAR GENERAL 

                                                Elena Gabriela Lazăr 

 


