
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE
Privind gospodărirea şi  salubrizarea localităţii Cornu 

precum şi stabilirea valorii amenzilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei 
hotărâri

Consiliul Local al comunei Cornu, judeţul Prahova;
Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului comunei Cornu:
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate Protecţia mediului;
- prevederile  O.G.  nr.  21/2002,  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale, 

modificată şi completată prin Legea nr.515/2002;
- prevederile O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr.27/2007, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

61/2006 pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei  de   urgenţă a Guvernului  nr. 
78/2000 privind regimul deşeurilor;
În temeiul art. 36 alin. 4 lit. „a” si „b” si  art. 45 alin.  2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. - Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le 
revin următoarele obligaţii :

a) să întreţină în stare  corespunzătoare imobilele în care işi desfaşoară activitatea, prin 
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrari specifice;

b) să  asigure  repararea,  spălarea  geamurilor  şi  a  vitrinelor,  înlocuirea  celor  sparte, 
întreţinerea  firmelor  şi  a  faţadelor  imobilelor  în  care  îşi  desfaşoară  activitatea,  inclusiv 
spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe 
celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces;
         d) sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati de  
curatare, dezinsectie si deratizare.
         e) sa depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si  
materialele refolosibile;
         f) sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau a 
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa indeparteze zapada si gheata de pe 
trotuarele  din  dreptul  imobilelor  si  incintelor  pe  care  isi  desfasoara  activitatea,  potrivit 
normelor stabilite de consiliile locale;
        g) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice;
        h) sa nu depoziteze pe trotuare si drumuri publice, marfuri, ambalaje, materiale de 
constructii ce ar ingreuna desfasurarea normala a circulatiei pietonale si rutiere;



        i) sa refaca suprafata trotuarelor si strazilor in termen si de calitate, ca urmare a unor 
lucrari de reparatii sau racord;
        j) sa nu parcheze autovehicule de transport marfa sau calatori pe trotuarele din localitate;
        k)să contracteze cu unitati specializate colectarea, reutilizarea, reciclarea, transportul si 
eliminarea  deşeurilor,  in  situatia  in  care  aceste  activitati  nu  se  pot  executa  prin  mijloace 
proprii.

Art. 2.-  In aplicarea prezentei hotărâri, cetăţenilor din comuna Cornu le revin 
următoarele obligaţii :

a) intretinerea  curateniei si  igienei in locuintele pe care le detin in proprietate sau cu 
chirie,  a  anexelor  gospodaresti,  in  curti,  gradini,  inclusiv  pe  spatiul  verde  din  jurul 
locuintei;

b)  să  contracteze  cu  unitati  specializate  colectarea,  reutilizarea,  reciclarea,  transportul  si 
eliminarea  deşeurilor,  in  situatia  in  care  aceste  activitati  nu  se  pot  executa  prin  mijloace 
proprii;

c) să depoziteze gunoiul in europubele, containiere cu capac sau saci de   plastic, sa nu 
arunce deseurile menajere in cosurile de pe domeniul public;

d) sa nu raspândeasca direct pe sol apele uzate, menajere şi fecaloid - menajere;
e) sa nu blocheze santurile de scurgere a apelor pluviale de pe strazi prin aruncarea 

diferitelor deseuri sau depozitarea pamantului;
f) sa etanseze corespunzator utilajele care transporta diferite  materiale sau reziduri, 

pentru a preintampina imprastierea pe carosabil;
g) sa nu depoziteze  pe domeniul public  materiale de constructii , fara acordul Primariei.

h) sa  nu  depoziteze  pe  domeniul  public   resturi  care  provin  din  activitatile 
agricole:coceni,  paie,  fan,  deseuri  menajere,  gunoi  de  grajd  ori  altele  asimilate 
acestora;

i) sa nu mute sau sa rastoarne bancile, cosurile de gunoi, indicatoarele rutiere unde au 
fost amplasate, sa nu le distruga sau sa le deterioreze, sa nu  doarma pe banci;

j) sa  nu  deterioreze  monumente,  statui,  statii  de  autobuz,  banci,  sa  nu  escaladaze 
imprejmuirile si sa nu  deterioreze spatiile verzi;

k) sa  nu  deterioreze  gardurile  vii,  spaţiile  verzi,  şi  componentele  locurilor,  sa  nu 
aprinda si sa nu intretina focurile pe zonele verzi cât şi în alte locuri publice fără 
acordul primăriei;

l) sa  nu  pasuneze  animalele  in  parcuri,  gradini  publice,  spatii  verzi  aferente 
ansamblurilor de locuinte sau pe acostamentul drumurilor;

m) sa nu arunce ambalaje, resturi menajere si alte tipuri de deseuri, pe domeniul public;
n) sa nu depoziteze sau sa manipuleze deseurile vegetale, menajere sau provenite de la 

constructii;
o) sa nu stationeze, sa nu repare si sa nu spele autovehiculele sau  obiectele casnice pe 

domeniul public ( strazi, trotuare, spatii verzi );
p) sa  nu  deterioreze  aleile,  caile  de  acces,  bordurile,  stalpii  de  iluminat,  retelele 

electrice, gurile de canal , podetele si  retelele de apa; 
q) sa  aduca  la  starea  initiala  terenurile  dupa  efectuarea  de  lucrari  autorizate  sau 

interventii in subteran; 
r)sa nu rupa florile, arborii şi arbuştii plantaţi în zonele cu spaţii verzi.
s)curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea 

si zugravirea periodica a acestora potrivit masurilor stabilite de consiliul local;
t) repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;



u) mentinerea  curateniei  pe  trotuare,  pe  partea  carosabila  a  strazii  sau  a  drumului,  pe 
portiunea din dreptul gospodariei si a locului de parcare pe care il folosesc. 

v) indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc 
sau pe care il folosesc in alte scopuri;

w) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in targuri, piete si oboare, in parcuri, locuri 
de joaca pentru copii si in alte locuri publice.

x) sa nu ingradeasca suprafetele de teren ce apartin domeniului public pentru stationarea si 
cresterea animalelor.

y) sa nu parcheze autovehicule de transport marfa sau calatori pe trotuarele din localitate.
         Art. 3. - Asociatiilor de locatari si proprietarilor le revin urmatoarele obligatii :

a) sa asigure curatenia spatiilor din jurul blocurilor de locuit;
b) sa asigure curatenia si dezinfectarea de pe casa scării şi a subsolurilor;
c) să  contracteze  cu  unitati  specializate  colectarea,  reutilizarea,  reciclarea, 

transportul si eliminarea deşeurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot 
executa prin mijloace proprii;

Art.  4.-  Nerespectarea  obligatiilor  stabilite  la  art.  1,  2  si  3  din  prezenta  hotarare 
constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza :

a) cu amenda de la  la 500 lei la 1.500 lei pentru nerespectarea obligatiilor stabilite la 
art. 1 literele a, b, c , d.

b) cu amenda de la  1.000 lei la 2.500 lei pentru nerespectarea obligatiilor stabilite la 
art.1 literele e, f, g, h, i, j,k.

c) cu amenda de la 300 lei  la 1.500 lei pentru nerespectarea obligatiilor stabilite la art.  
2 literele c,e, g, i, l, r, s, t, u, v.

d) cu amenda de la 500 lei  la 2.000 lei pentru nerespectarea obligatiilor stabilite la art.  
2 literele  b, d, h, j, k, m, n, o, w, x, y.

e) cu amenda de la 700 lei  la 2.500 lei pentru nerespectarea obligatiilor stabilite la art.  
2 literele a, f, p, q.  

f) cu amenda de la 300 lei  la 1.500 lei pentru nerespectarea obligatiilor stabilite la art.  
3 literele a, b, c.

Art. 5.-   Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor din prezenta hotarare se 
face  prin proces  verbal  incheiat  de  primar,  imputerniciţii  acestuia,  organele  de  politie  din 
cadrul M.A.I., agenţi ai poliţiei comunitare, după înştiinţarea prealabilă scrisă, în funcţie de 
gravitatea faptei. 

Art.  6.-  Contravenientul  poate  achita  pe  loc  sau in  cel  mult  48 de ore  de  la  data 
incheierii procesului verbal, ori dupa caz de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul 
amenzii.

Art. 7.- Incepand cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.9/ 
2004.

Art.  8.-  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  de  catre  secretarul  comunei  Cornu, 
instituţiilor şi persoanelor interesate, în vederea punerii în aplicare.

Cornu,    23  decembrie  2009
Nr._____

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 Gheorghe BURLACU Contrasemnează:

SECRETARUL C O M U N E I 
C O R N U ,

 Daniela IANCU

L.S.




