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ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL LIVEZILE
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: primaria_livezile@yahoo.com

HOTĂRÂRE
PRIVIND STABILIREA UNOR NORME PENTRU ACTIVITĂŢILE DE GOSPODĂRIE,
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢENIE ÎN COMUNA LIVEZILE

Consiliul local al comunei Livezile, judeţul Bistriţa- Năsăud;
Având în vedere:
- referatul secretarului comunei Livezile, înregistrat la nr . 486 din 15.01.2013;
- expunerea de motive a primarului comunei Livezile inregistrat la nr. 487 din 15.01
.2013 ;
- proiectul de hotărâre nr. 488 din 15.01.2013, iniţiat de către Primarul comunei
Livezile ;
- nota nr. 552 din 16.01.2013, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus la
dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei
Livezile,conform Legii 52/2003 art.6 alin (1) şi (2);
- avizele favorabile ale comisiilor Juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism şi de legalitate a secretarului comunei;
- prevederile art.1-4, art.8(3), art.15, art.28, art.31 şi art.32 din Ordonanţa
Guvernului României nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;
- prevederile art.1, art.4, art.8, art.18, art.23 şi art.24 din Ordonanţa Guvernului
României privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale nr.21/2002;
- prevederile Ordinului Ministrului Nr. 378 din 6 decembrie 2002 pentru desemnarea
persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002;
- prevederile Ordinului Ministrului Nr. 163 din 25 martie 2004 privind constatarea şi
sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul gospodăririi
localităţilor urbane şi rurale;
- prevederile Legii Nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
În temeiul disp.art.38(2) lit.“l”,”r”, art.46(1) şi art.50(1)(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 ;
HOTĂRĂŞTE
ART.1. - Buna gospodărire, păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, respectarea
normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea comunei Livezile, constituie o prioritate
majoră a Consiliului local al comunei Livezile şi a Primarului comunei Livezile.
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CAP.I. Dispoziţii generale.
ART.2. - Prezenta hotărâre are ca scop detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor
concrete ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice,
precum şi cetăţenilor cu privire la gospodărirea, întreţinerea şi păstrarea curăţeniei în
comuna Livezile .
ART.3. - Buna gospodărire, păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, respectarea
normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea comunei Livezile constituie o obligaţie
permanentă a instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a altor persoane juridice,
precum şi a tuturor cetăţenilor din comuna Livezile şi din localităţile componente.
CAP.II. Obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici şi ale
celorlalte persoane juridice din comuna Livezile cu privire la întreţinerea şi
păstrarea curăţeniei clădirilor, spaţiilor de folosinţă comună, spaţiilor verzi din
jurul imobilelor, împrejmuirilor acestora, străzilor şi trotuarelor, locurilor de
joacă, arterelor de circulaţie, locurilor publice, precum şi pentru menţinerea
igienei şi esteticii comunei Livezile.
Secţiunea a 1-a – Obligaţiile cu caracter general ale instituţiilor publice,
agenţilor economici şi altor persoane juridice din comuna Livezile.
ART.4. – Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice, au
următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, spaţiilor de
folosinţă comună, spaţiilor verzi din jurul imobilelor, împrejmuirilor acestora, străzilor şi
trotuarelor, locurilor de joaca, arterelor de circulaţie, locurilor publice şi menţinerea igienei
şi esteticii comunei Livezile :
a)-să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea,
inclusiv faţadele, porţile, uşile şi gardurile, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii,
amenajări, zugrăvire, vopsire şi a altor lucrări de întreţinere necesare;
b)-să înlocuiască elementele degradate ale şarpantei şi învelitorii acoperişului la
imobilele în care-şi desfăşoară activitatea;
c)-să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreţinerea firmelor, panourilor publicitare şi banerelor prin spălarea şi curăţarea periodică
a acestora;
d)-să amplaseze jardiniere şi ghivece cu flori în ferestre, fiind interzisă expunerea
oricăror obiecte inestetice, grele sau voluminoase;
e)-să monteze, acolo unde este necesar, parazăpezi, jgheaburi şi burlane la
acoperişurile imobilelor în care-şi desfăşoară activitatea;
f)-să cureţe periodic şi să înlocuiască când se degradează, jgheaburile şi burlanele,
pentru a asigura scurgerea apelor meteorice şi să îndepărteze ţurţurii de gheaţă care se
formează iarna ;
g)-să remedieze defecţiunile la instalaţiile de apă, de încălzire, la coloanele de
scurgere ale apelor uzate şi la canale;
h)-să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare,
în locurile de colectare a deşeurilor, pe căile de acces şi pe celelalte terenuri pe care le
deţin;
i)-să asigure igiena în imobile, poduri, subsoluri şi alte incinte pe care le deţin sub
orice formă şi să efectueze cu operatorii autorizaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie ;
j)-să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiei de construire eliberată de
Primăria comunei Livezile, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea ;
k)-să văruiască primăvara pomii, să îngrijească florile, spaţiile verzi din jurul
imobilelor şi să le reamenajeze pe cele degradate, fiind interzisă schimbarea destinaţiei
spaţiilor verzi;
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l)-să efectueze şi să menţină zilnic, curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii
sau a drumului, din jurul imobilelor în care-şi desfăşoară activitatea, precum şi a locurilor
de parcare pe care le folosesc cu titlu de exclusivitate;
m)-să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe aleile de acces şi trotuarele din jurul
imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, imediat după depunere, astfel
încât să nu stânjenească circulaţia vehiculelor şi pietonilor ;
n)-să împrăştie materiale antiderapante (nisip) pe aleile de acces şi trotuarele din
faţa imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, în scopul prevenirii formării
poleiului şi a gheţii;
o)-să încheie contract pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
menajere şi a altor tipuri de deşeuri ce rezultă din activitatea sa ;
p)-să amenajeze un loc special în incinta unităţii, pentru amplasarea europubelelor
şi/sau containerelor utilizate la precolectarea ;
r)-să solicite prestatorului de servicii de salubritate, contra cost, colectarea şi
transportul celorlalte tipuri de deşeuri decât cele menajere (moloz, crengi, obiecte
voluminoase, etc.) care nu se pot colecta împreună cu deşeurile menajere;
s)-să solicite Primăriei comunei Livezile acordul pentru depozitarea pe domeniul
public a materialelor sau obiectelor de orice fel ;
ş)-să utilizeze pentru expunerea de afişe şi anunţuri numai panourile de afişaj
amplasate pe domeniul public, cu plata taxelor legale;
t)-să asigure curăţenia şi etanşeitatea vehiculelor la intrarea acestora pe căile
publice, pentru a împiedica împrăştierea materialelor în timpul transportului şi murdărirea
sau degradarea drumurilor publice;
ţ)-să monteze şi să păstreze tăbliţa cu numărul de imobil, în loc vizibil, pe fiecare
imobil ;
u)-să arboreze pe edificiile în care îşi au sediul, drapelul României, cu ocazia: Zilei
naţionale a României (1 Decembrie) ;
v)-să nominalizeze persoana/persoanele care răspund de îndeplinirea obligaţiilor ce
le revin din prezentele norme.
x)- să asigure igiena în imobile, poduri şi alte incinte pe care le deţin sub orice
formă.
y)- să nu tulbure liniştea publică între orele 22,00- 8,00, prin folosirea oricărui
aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare în locurile sau sediile persoanelor
juridice situate în imobilele cu destinaţie de locuinţe sau în vecinătatea acestora.
Secţiunea a 2 a – Obligaţiile specifice ale agenţilor economici cu profil comercial şi
prestări servicii din comuna Livezile.
ART.5. - Agenţii economici cu profil comercial şi prestări servicii au următoarele
obligaţii:
a)-să măture trotuarul din jurul unităţii până la ora 800 în fiecare dimineaţă şi seară
la sfârşitul programului .
b)- Este interzisă îndepărtarea gunoiului măturat de pe trotuare, la rigolă, precum şi
astuparea rigolelor stradale prin executarea unor planuri înclinate pentru urcarea
autovehiculelor pe trotuare;
c)-să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din jurul unităţii până la ora 800
în fiecare dimineaţă sau imediat după depunere şi să împrăştie materiale antiderapante, în
scopul prevenirii gheţii şi poleiului, în perioada de iarnă, din 1 noiembrie până în 1 martie;
d)-să asigure ordinea, curăţenia şi igiena permanentă a localurilor şi a spaţiilor
exterioare aferente în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a locurilor de depozitare a
mărfurilor şi ambalajelor;
e)-să precolecteze deşeurile în europubele şi saci de unică folosinţă biodegradabili ;
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Secţiunea a 3-a – Obligaţiile specifice ale agenţilor economici şi
persoanelor fizice autorizate să execute lucrări de construcţii, de reparaţii şi
demolări la clădiri, de instalaţii tehnico-edilitare sau de întreţinere a acestora.
ART.6. - Agenţii economici şi persoanele fizice autorizate să execute lucrări de
construcţii, de reparaţii şi demolări la clădiri, de instalaţii tehnico-edilitare sau de
întreţinere a acestora, au următoarele obligaţii:
a)-să execute lucrările numai după obţinerea autorizaţiei de construire, eliberată de
Primăria comunei Livezile şi cu avizul deţinătorilor de utilităţi publice;
b)-să împrejmuiască incintele construcţiilor, şantierul lucrărilor de execuţie şi să ia
măsuri de întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor, în conformitate cu proiectul de
organizare de şantier;
c)-să depoziteze în ordine toate materialele aprovizionate, inclusiv cele rezultate din
demolare sau săpături, în interiorul suprafeţelor aprobate, urmând ca acestea să fie
predate prestatorului de servicii de salubritate, imediat după terminarea lucrărilor ;
d)-să solicite prestatorului de servicii de salubritate colectarea şi transportul (
contra cost) deşeurilor altele decât cele menajere;
e)-să utilizeze vehicule curate şi etanşe în zona de lucru, în staţiile de betoane sau
în alte asemenea locuri, pentru a nu murdări căile publice prin împrăştierea încărcăturii pe
drumurile publice,
să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor
din calea publică care sunt cuprinse în incinta acesteia, să obţină aprobarea şi să respecte
condiţiile din avizele date de serviciile publice ale Consiliului local al comunei Livezile
privind închiderea şi ocuparea străzilor, depozitarea de materiale pe domeniul public şi a
schelelor, după caz, în vederea executării unor lucrări de construcţii şi reparaţii;
f)-să evite producerea şi răspândirea prafului prin stropire cu apă a părţilor din
clădirea în curs de demolare şi a molozului încărcat în vehicule;
g)-să repare şi să cureţe gurile de scurgere a apelor pluviale în cazul în care prin
lucrările efectuate, acestea sunt afectate, să repare trotuarele şi partea carosabilă a
străzilor, degradate ca urmare a lucrărilor efectuate, precum şi refacerea zonelor verzi
afectate;
CAP.III. Obligaţiile cetăţenilor
din comuna Livezile, cu privire la
întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, spaţiilor de folosinţă comună,
spaţiilor verzi şi platformelor gospodăreşti
Secţiunea a 1-a – Obligaţiile cu caracter general ale cetăţenilor din
comuna Livezile.
ART.7. – Cetăţenii comunei Livezile au următoarele obligaţii cu privire la
întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, podurilor, beciurilor, anexelor
gospodăreşti, terenurilor aferente locuinţelor, împrejmuirilor acestora, trotuarelor şi
menţinerea igienei şi esteticii comunei Livezile:
a)-să execute lucrările de întreţinere şi reparare a locuinţelor şi să remedieze
defecţiunile la instalaţiile de apă ;
b)-să înlocuiască elementele degradate ale şarpantei şi învelitorii acoperişului la
imobilele în care locuiesc şi să îndepărteze iarna ţurţurii de gheaţă care se formează;
c)-să monteze acolo unde este necesar, parazăpezi, jgheaburi şi burlane la
acoperişurile imobilelor în care locuiesc;
d)-să monteze şi să păstreze tăbliţa cu numărul de imobil, în loc vizibil, pe fiecare
imobil;
e)-să întreţină curăţenia şi igiena în locuinţele pe care le deţin în proprietate sau cu
chirie, în anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora şi să efectueze cu
operatorii autorizaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie ;
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f)-să execute zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare a clădirilor, înlocuirea
jgheaburilor şi burlanelor degradate, curăţarea periodică a acestora, precum şi efectuarea
altor lucrări de reparaţii şi întreţinere la faţadele imobilelor şi anexelor gospodăreşti, a
porţilor şi gardurilor;
g)-să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor, părţii carosabile a străzii sau
drumului, pe porţiunea din dreptul imobilului, locuinţei sau gospodăriei ;
h)-să îndepărteze zăpada şi gheaţa din faţa imobilelor, imediat după depunere şi să
o depoziteze pe trotuare, lângă bordură, astfel încât să nu stânjenească circulaţia
vehiculelor ;
i)-să împrăştie materiale antiderapante (nisip) pe aleile de acces din jurul
locuinţelor, în scopul prevenirii formării poleiului şi a gheţii;
j)-să văruiască primăvara arborii din jurul imobilelor, să îngrijească florile, spaţiile
verzi din jurul imobilelor, fiind interzisă schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi, precum şi
cultivarea legumelor şi zarzavaturilor ;
k)-să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiei de construire eliberată de
Primăria comunei Livezile, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta;
l)-să solicite Primăriei comunei Livezile, acordul pentru depozitarea pe domeniul
public al comunei, a materialelor, obiectelor de orice fel cit si a utilajelor agricole ;
m) – parcarea vehicolelor si a autovehicolelor pe domeniul public din fata casei este
interzisa cu exceptia celor proprietate personala care sunt inmatriculate la cel imobil ;
n)- să solicite prestatorului de servicii de salubritate colectarea şi transportul (
contra cost) deşeurilor altele decât cele menajere;
o)-să precolecteze deşeurile menajere în saci de unică folosinţă biodegradabili şi
europubele, fiind interzis aruncarea în recipienţii de colectare a deşeurilor menajere de
materiale sau deşeuri inflamabile, explozive, toxice sau care constituie surse de infecţie;
p)-să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile de
hârtii, indicatoarele, panourile de afişaj, cabinele telefonice şi alte asemenea dotări
amplasate pe străzi, în parcuri şi în alte locuri publice;
r)-să respecte măsurile stabilite de Primăria comunei Livezile pentru asigurarea
igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
q)-să arboreze pe imobil, drapelul naţional, cu ocazia : Zilei naţionale a României (1
Decembrie)
s)-să depoziteze gunoiul de grajd numai pe platforme betonate sau în fose septice
pentru a împiedica şiroirea şi infiltrarea apelor uzate;
ş)-să asigure şi să păstreze curăţenia trotuarelor şi părţii carosabile a străzii sau
drumului din jurul imobilelor, să desfiinţeze împrejmuirile inestetice şi să desfiinţeze
grădinile de zarzavaturi de pe domeniul public, din fata imobilelor;
t)-să decolmateze primăvara şi toamna şanţurile şi podeţele din jurul imobilelor;
ţ)-să cureţe şi să întreţină în stare de funcţionare canalele de desecare aflate pe
terenurile agricole;
u)-circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice, acolo unde este
permisă, se va face cu menţinerea curăţeniei stradale, folosindu-se pentru animalul de
tracţiune scutul protector şi sacul cu nutreţ ;
v)-să conducă animalele de lant cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului
public. Persoanele care conduc animalele spre păşune sunt obligate să păstreze curăţenia
şi ordinea pe arterele de circulaţie, să asigure protecţia pomilor, florilor, peluzelor şi a altor
plantaţii din faţa imobilelor;
x)- (1)Persoanele fizice care au îngrădit domeniul public pentru întreţinerea spaţiilor
verzi şi a pomilor fructiferi , dar nu folosesc aceste suprafeţe pentru interes personal, sunt
obligate să împrejmuiască aceste suprafeţe cu un model unitar de gard care va fi
confecţionat din material de esenţă lemnoasă, din stinghii cu lăţimea de 10 cm , înălţimea
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de 90 cm , grosimea de 2cm. Gardul va fi confecţionat fără fundaţie şi va fi vopsit în
culoarea albă iar în interiorul gardului va fi obligatoriu semănat gazon.
(2) Persoanele care au îngrădite suprafeţe în faţa imobilului proprietate, pe
domeniul public al comunei, pentru confecţionarea gardului stabilit în prezenta hotărâre
se vor prezenta la Primarul comunei pentru delimitarea suprafeţelor la faţa locului de către
împuterniciţii acestuia .
CAP.III Obligaţiile Primarului comunei Livezile privind respectarea
Normelor de curăţenie în comuna Livezile.
ART. 8 Primarul comunei are obligaţia să asigure:
a)- supravegherea permanentă a pericolelor care pot apare în ceea ce priveşte
sănătatea publică, cu sprijinul aparatului propriu al Consiliului Local, organele locale de
poliţie sub stricta supraveghere a organelor de specialitate ale statului;
b)- supravegherea permanentă şi corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia
mediului, cu sprijinul aparatului propriu al Consiliului Local, organele locale de poliţie sub
stricta supraveghere a organelor de specialitate ale statului;
c)- supravegherea permanentă cu ajutorul viceprimarului şi a altor persoane
împuternicite, a surselor şi cursurilor de apă pentru evitarea depozitării materialelor uzate,
a deşeurilor în mod necontrolat de către agenţii economici sau de către cetăţeni, pentru
prevenirea poluării accidentale a mediului;
d)- respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului
şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
e)- permanenta preocupare privind întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor
de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, efectuarea lucrărilor de
protecţie şi întreţinere a albiilor , efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor,
asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
f)- păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinei şi
disciplinei;
g)- păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în şcoli, unităţi de
cultură sport aflate proprietatea Consiliului Local, cu sprijinul directorilor de şcoli şi a
responsabililor unităţilor de cultură, a medicilor umani şi sub supravegherea organelor de
specialitate ale statului;
h)- păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea , în condiţiile legii a
monumentelor de pe teritoriul comunei;
CAP.IV. Stabilirea şi sancţionarea faptelor privind încălcarea normelor
pentru activităţile de gospodărie, întreţinere şi curăţenie în comuna Livezile.
ART.9. - Constituie contravenţie la prezenta hotărâre, următoarele fapte şi se
sancţionează după cum urmează:
- neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.7 lit.“d”,“h”,”k”, din prezenta hotărâre
se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
- neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.7 lit.“a”,“b”,”c”,“e”,“f”,“g”,“i”,“j”,“l”,
„m’“n”,”o“,p”,“r””q”,“s”,ş,“t”,ţ,,u“v”, din prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă de
la 500 lei - la 800 lei ;
- neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.6 lit.“a”,“b”,“c”,“d”,“e”,”f”,”g”,”h” din
prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 900 lei;
- neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4 lit.”a”, ”b”, ”c”, „d”, “e”,”f”,”g”, ”h”,
”i”, ”j”,”k”, ”l”,”m”, „n”, „o”, “p”, “r”, “s”, “t”,”ţ”, “u”, “v”, „ x” şi “y”, art. 5 lit. “a”, “b”, “c”,
“d”, “e” din prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 900 lei;
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- neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.7 litera „x” din prezenta hotărâre se
sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1250 lei pentru persoane fizice şi de la 1250 lei
la 1500 lei, pentru persoanele juridice.
- refuzul de a aplica măsurile (sau nesocotirea acestora) prevăzute la art.8 din
prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la
2500 lei .Amenda se aplică Primarului şi este suportată de către acesta.
CAP.V. Constatarea contravenţiilor .
ART.10 – Amenda contravenţională se aplică oricărui contravenient, persoană fizică
sau juridică.
ART.11. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, se realizează de către prefecţi,
subprefecţi, secretari generali de prefectură şi inspectori ai Serviciului inspecţii şi verificări
în administraţia publică din cadrul Corpului de control al ministrului administraţiei şi
internelor.
ART.12. – Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore
de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta
hotărâre.
ART.13. - (1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi
există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte
şi despăgubirea, în baza situaţiei de lucrări emisă de către biroul de specialitate a Primăriei
comunei Livezile, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.
(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va
putea valorifica pretenţiile conform legislaţiei în vigoare.
ART.14. - (1) Împotriva procesului–verbal de constatare a contravenţiei şi de
aplicare a sancţiunii, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau
comunicării acestuia.
(2) Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a
contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator.
ART.15. - Procesul-verbal ne atacat în termenul prevăzut la art.13, precum şi
hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu
executoriu, fără vreo altă formalitate.
ART.16. - Contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre le sunt aplicabile
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor.
(1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de
persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia,
denumite în mod generic agenţi constatatori.
(2) Pot fi agenţi constatatori: primarul comunei Livezile , precum şi
agenţii postului de poliţie al comunei Livezile.
CAP.VI. Dispoziţii finale.
ART.17. - Prezenta hotărâre are caracter normativ şi intră în vigoare în termen de
30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare.
ART.18. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
şi viceprimarul comunei Livezile.
ART.19. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi ” pentru”,
…-….. voturi impotriva si …-…. abtineri .
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ART.20. Hotărârea se comunică prin grija secretarului comunei cu:
- Institutia prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Livezile;
- afişată spre luare la cunoştiinţă în toate satele comunei
- Monitorul Oficial al judeţului pentru publicare .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DOCI PETRU

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR
VERDES OVIDIU

Livezile la, 28.02.2013
Nr. 10
Hotărârea va fi adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor aflaţi
în funcţie.
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ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL LIVEZILE
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: primaria_livezile@yahoo.com

HOTĂRÂRE
PRIVIND ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI ANIMALELOR PE PĂŞUNILE
PROPRIETATEA COMUNEI LIVEZILE PENTRU ANUL 2013
Consiliul local al comunei Livezile, judeţul Bistrita-Nasaud ;
Având în vedere :
-

Expunerea de motive nr. 454 din 14 .01.2013 a Primarului comunei Livezile ;
raportul secretarului comunei Livezile inregistrat la nr. 453 din 14.01.2013 ;
proiectul de hotărâre nr. 456 din 14.01.2013, iniţiat de Primarul comunei Livezile
judeţul Bistriţa-Năsăud ;
Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local Livezile ;
prevederile Ordinul M.A.P.D.R. nr.541 /2009 - pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activitãţii de îmbunãtãţire şi exploatare a pajiştilor la
nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobatã prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor şi al Ministrului Administraţiei publice nr.
226/235/2003 si art. 18 alin. 1 si 2 din Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei .

prevederile art.4 din legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul
juridic al acesteia ,modificată şi completată ulterior , coroborat cu dispoziţiile
O.U.G. nr.34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică ,a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii , cu modificările şi completările ulterioare
- procesul-verbal de afişare nr. 463 din 15.01.2013 ;
In temeiul art.36 alin. 1 , alin.2 lit. c ,alin.5 lit. b , art.45 alin.1 , alin.3 art.121 alin.1
şi alin.2 ,art. 123 şi art. 115 alin.1 lit.b
-

HOTĂRAŞTE :
Art.1. (1) Asociatiile Crescatorilor de animale din comuna Livezile vor asigura
întreţinerea corespunzătoare a păşunilor în vederea menţinerii şi ridicării potenţialului de
producţie şi va prezenta un program de păşunat la data încheierii contractului .
(2) Lucrările de întreţinere a păşunilor, precum şi a utilităţilor
zoopastorale se vor efectua de către fiecare utilizator pe suprafaţa de păşune repartizată,
sumele încasate ca subvenţii pe unitatea de suprafaţă fiind utilizate în acest scop.
(3) Lucrarile care urmeaza a fi efectuate pe pasune se fac dupa consultarea
si aprobarea consiliului local .
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(4) Recepţia lucrărilor executate se va face în prezenţa reprezentantilor
consiliului local Livezile şi a utilizatorului păşunii pe baza unui proces - verbal de recepţie a
lucrării.
(5). La recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate pe suprafeţele
de păşune se va prezenta de către utilizatorii situaţia lucrărilor executate şi documentele
justificative .
Art.2. In pasunile proprietatea comunei Livezile vor fi constituite un numar maxim
de stini dupa cum urmeaza : sat Livezile 4 stini (Draguceanu, Fata Bucin, Bourii si Paraul
Bufului), sat Dorolea 4 stini in locurile (Zaslău, Brusturi şi Mesteacăn, Tăietura si Dosu
Pietrii) , sat Cusma 2 stini( Plostina si Fagaras ), sat Dumbrava 1 stina ( Sasteu) si sat
Valea Poienii 1 stina ( Plesuvu ).
Art.3.(1) Stânile pentru a putea fi constituite trebuie în mod obligatoriu să aibe în
componenţă minim 500 capete de ovine sau caprine in satul Livezile, iar in satele
apartinatoare minim 350 capete ovine si caprine, dar fara a depasii incarcatura de animale
/ha (minim 0.3 Uvm/ha- maxim 1,5 Uvm/ha ) .
Art.4. Admiterea la păşunat, respectiv formarea stânilor cu animalele crescatorilor
de animale se va face cu aprobarea Consiliului local, si avizate de catre ACT Dorolea si
ACOC Livezile prin depunerea unei solicitari scrise din partea reprezentantului desemnat de
grupul crescătorilor de animale constituit, care va avea anexat un tabel cu numele şi
prenumele deţinătorului de animale care doreşte să-i încredinţeze animalele, domiciliul
acestuia, numărul animalelor ( cel real gasit la racesamint ) care doreşte să le scoată la
păşunat, pasunea va putea fi asigurata pentru maxim 100 de oi de crescator de animale .
Art.5.(1) Admiterea la păşunat se face numai pentru deţinătorii de animale care au
inscrise animalele in registrul agricol al comunei Livezile şi care deţin pentru animalele ce
urmează să fie scoase la păşunat un certificat sanitar- veterinar obţinut în condiţiile legii.
(2) ciobanii cu domiciliul în altă localitate au dreptul să aducă în turmă un
număr de 25 capete dar nu mai mult de 50 capete in stina ( vor face dovada proprietati
animalelor cu documente de la primaria de domiciliu ).
(3) Pentru animalele aduse în plus, stapinilor de stina, li se va aplica
sancţiunea prevăzută în art. 42 alin.(2) lit. »b » din Legea zootehniei nr. 72/2002, adică
de la 500 lei la 1000 lei .
Art.6.Animalele achiziţionate după data de 1 mai 2013, vor putea fi învoite la
păşunat numai după prezentarea documentelor doveditoare a proprietăţii şi a stării de
sănătate a animaleor achiziţionate.
Art.7.Se interzice admiterea la lucru, de către şefii de stână, a persoanelor
bolnave sau purtătoare de germeni patogeni fără control medical, conform prevederilor
legale în vigoare.
Art.8.Şefii de stână au obligaţia de a anunţa imediat medicul veterinar despre
apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animale, precum şi luarea măsurilor de
izolare a animalelor bolnave ori suspecte de boală.
Art.9.Şefii de stână au obligaţia să respecte normele şi măsurile sanitare
veterinare stabilite pentru păşunatul şi adăpatul animalelor în scopul prevenirii sau
combaterii bolilor infecto-contagioase şi parazitare .
Art.10.Pentru nerespectare prevederilor de la articolele 2 – 9 va fi sanctionat seful
de stina .
Art.11. (1) Se stabileşte data iesirii cu animalele la păşunat în păşunile comunale ,
data de 1 mai 2013 pentru bovine, ovine, cabaline şi caprine.
(2) Perioada de păşunat este cuprinsă între 1 mai – 31 octombrie 2013
(3) Păşunatul în afara acestei perioade este interzis.
Art.12 Părăsirea locului desemnat pentru păscut este interzisă înainte de data 30
octombrie al anului în curs, cu excepţia cazului în care datorită secetei, pe trupul de
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păşune stabilită în contract , se manifestă lipsa de apă şi a hranei. În acest caz se va
adresa Primăriei pentru modificarea autorizaţiei de păşunat cu consemnarea noului
amplasament. Acest demers trebuie precedat de un raport întocmit de o comisie format
din viceprimarul comunei, reprezentantul proprietarului de păşune şi reprezentantul
proprietarilor de animale .
Art.13. (1) Ieşirea la păşunat a ovinelor si bovinelor se face numai după încheierea
şi eliberarea” Autorizaţiei de păşunat” de către ACT Dorolea sau ACOC Livezile, vizata de
catre primaria comunei Livezile, la cererea reprezentantului Asociaţiei crescatorilor de
animale; cererea va fi formulată şi depusă la sediul instituţiei menţionate înainte de data
stabilită pentru ieşirea la păşunat a animalelor.
(2) Titularii autorizaţiei de păşunat vor respecta cu stricteţe prevederile
înscrise în aceasta;
(3) Celor care nu au respectat prevederile autorizaţiei de păşunat sau au
fost sanctionati în anul precedent nu li se vor mai elibera autorizaţii pentru anul în curs .
Art.14. (1) Şefii stânelor pentru ovine au obligaţia de mutare a târlei la o perioadă
de 3-5 zile pentru a împiedeca degradarea solului, motiv pentru care se va afişa la fiecare
stână un grafic cu obligativitatea de respectare a acestuia.
(2) Nerespectarea prevederilor de la alin.1 constituie contravenţie şi se
sancţionează conform art.96 puct.11 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României Nr.
195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului cu amendă de la 3000 la 6.000 lei .
Art.15. Constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 41 alin.(1) din
Legea zootehniei nr. 72/2002, următoarele fapte :
a)- Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara
perioadei stabilite se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei , conform art. 42
alin.(2) lit. »c »
b)- Refuzul titularilor de pajişti de a participa la întocmirea planurilor de
exploatare, împiedecarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în
acestea se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei , conform art. 42 alin.(2)
lit. »b »
c)- Neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor
prevăzute în autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei, conform art.
42 alin.(2) lit. »c »
d)- Circulaţia pe pajişti cu orice mijloc de transport, inclusiv cu atelajele care
cauzează deteriorarea acestora, se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei ,
conform art. 42 alin.(2) lit. »a »
e)- Organizarea şi punerea în funcţiune de noi exploataţii zootehnice fără
autorizaţie emisă de organele abilitate, se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 5000
lei , conform art. 42 alin.(2) lit. »e ».
f)- Poluarea şi /sau deteriorarea mediului ambiant se sancţionează cu
amendă de la 2000 lei la 4000 lei , conform art. 42 alin.(2) lit. »d ».
g)- Nerespectarea protecţiei animalelor se sancţionează cu amendă de la 500
lei la 1000 lei conform art. 42 alin.(2) lit. »b ».
h)- omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stăpânul, deţinătorul
sau organul competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat a cărui
viaţă, sănătate ori integritate corporală este în primejdie se sancţionează cu amendă de la
250 lei la 500 lei conform art. 42 alin.(2) lit. »a ».
Art.16.- (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la
2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte conform legii 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice
a) inundarea terenurilor din fondul forestier naţional fără drept prin construirea de
baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NÃSÃUD NR. 6 / 24 aprilie 2013

13

b) aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special
amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii ;
c) deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferente
acestora, a amenajărilor, instalaţiilor, construcţiilor civile, vânătoreşti, piscicole din apele
de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor pentru
protecţia pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul forestier
naţional;
d) deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate şi/sau a
lucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier naţional sau neîntocmirea
documentaţiei în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;
e) ştergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pe
arborii marcaţi ori de pe cioate.
(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la
2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în
zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 800 lei
următoarele fapte:
b) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri
decât cele aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv;
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei până la 1.000 lei
următoarele fapte:
c) refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în
vegetaţia forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, la
acţiunile de stingere a incendiilor;
d) păşunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului adus
pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.
Art.17. Constituie contravenţii la normele sanitare veterinare referitoare la măsurile
generale şi speciale de menţinere a indemnităţii teritoriului faţă de bolile transmisibile la
animale, de apărare a sănătăţii animalelor şi de prevenire a transmiterii de boli de la
animale la om şi se sancţionează după cum urmează :
a) cu amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele
fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de
persoanele juridice:
1. introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele
existente, exploataţii de animale sau gospodării ale populaţiei ori în turmele constituite pe
păşuni, precum şi neanunţarea consiliilor locale în termen legal în vederea înscrierii în
registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale şi a produşilor obţinuţi de
la acestea;
2. neanunţarea imediată a medicului veterinar despre suspiciunea sau apariţia unei
boli transmisibile la animale, precum şi înstrăinarea sau neizolarea animalelor bolnave ori
suspecte de boală;
b) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele
fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de
persoanele juridice:
1.nerespectarea normelor şi măsurilor sanitare veterinare stabilite pentru păşunatul
şi adăpatul animalelor în scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase şi
parazitare;
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2. nedeclararea de către deţinătorii de animale a obţinerii, prin fătare, cumpărare,
donaţie sau în alte moduri, a animalelor, precum şi înstrăinarea acestora fără documentele
prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Art.18.-Pasunarea in alte locuri decit cele stabilite in autorizatia de pasunat se va
sanctiona cu amenda cuprinsa intre 500-1.000 lei.
Art.19.-Contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume
prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod
generic agenţi constatatori.
(2) Pot fi agenţi constatatori: primarul si viceprimarul comunei Livezile, precum şi
agenţii postului de poliţie al comunei Livezile.
Art.20. Pentru orice neregula sau nerespectare a prezentei hotariri vinovat se face
seful de stina, persoana careia i se vor aplica contraventiile .
Art.21. În vederea bunei desfăşurări a activităţii de păşunat, viceprimarul împreună
cu consilierii locali vor supraveghea modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri .
Art.22. Un exemplar din prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului jud.Bistrita-Nasaud
-Primarului comunei Livezile

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DOCI PETRU

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR
VERDES OVIDIU

Hotărârea se adoptă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.
Livezile la 28 februarie 2013
Nr. 11
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