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Nr.36/1/25.03.2021 

 

ANUNȚ 

 

 

           Primarul  comunei Martinesti,domnul Botescu Adinel Ioan, în şedința 

de Consiliu local, va supune spre analiză și aprobare domnilor consilieri 

proiectul de hotărâre privind” aprobarea Programului de masuri ce 

vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a 

comunei Martinesti, a obligatiilor si responsabilitatilor care revin 

institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna 

gospodarire a comunei Martinesti si respectarea conditiilor de mediu, 

precum si stabilirea sanctiunilor”. 

 Alăturat afișăm spre consultarea publicului Proiectul de hotărâre  și 

referatul de aprobare  a primarului comunei Martinesti. 

          Termenul limită de primire propuneri și sesizări este data de 

05.04.2021   , persoană de contact fiind  doamna Zudor Emese  , luni - vineri 

între orele 800 - 1300. 

 

 

Primar,  

Botescu Adinel Ioan 
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                 PROIECT DE  HOTARARE Nr.09/2021 

 

         privind aprobarea  Programului de măsuri ce vizeaza imbunatatirea 

activitatii de gospodarire și infrumusetare a comunei Martinesti, a obligatiilor și 

responsabilităților care revin institutiilor publice, agentilor economici, 

cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Martinesti și respectarea 

conditiilor de mediu, precum și stabilirea sanctiunilor 

 

 Primarul comunei Martinesti,judetul Hunedoara, 

 Având în vedere: 

            - Referatul de aprobare nr.09/2021 al Primarului comunei Martinesti din care 

reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea 

Programului de măsuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire și 

infrumusetare a comunei Martinesti, a obligatiilor și responsabilităților care revin 

institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a 

comunei Martinesti și respectarea conditiilor de mediu, precum și stabilirea 

sanctiunilor; 

În conformitate cu prevederile art.7,al.1 si 4 din  Legea nr. 52/2003, privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

             - O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane și rurale, cu 

modificarile și completarile ulterioare; 

            - Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu 

modificarile și completarile ulterioare 

             - Ordonanta de Urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificarile și completarile ulterioare; 

             - Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare; 

             - Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativă; 

    In conformitate cu prevederile art.129,al.2,lit.b, art.129.al.7,lit.i, art.136,al.1, 

art.139.al.1, ai art 155,al.1,lit.b, art.243,al.1,lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 



 . 

 

      HOTARASTE 

             

            Art.1. Se aproba Programul de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de 

gospodarire si infrumusetare a Comunei Martinesti,conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotarare. 

            Art.2. Se aproba obligatiile și responsabilitatile care revin institutiilor publice, 

agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Martinesti și 

respectarea conditiilor de mediu ,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se stabilesc sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor si 

responsabilitatilor prevazute la art.2 ,conform anexei nr.3 la prezenta hotarare. 

 Art.4.   Constatarea contraventiilor și aplicarea sanctiunilor prevazute în 

prezenta hotărâre se va face de către agentii constatatori( personal angajat al 

compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului). Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local. 

 Art.5.  Sanctiunile cuprinse în prezenta hotărâre se aplica conform prevederilor 

Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificarile și completarile ulterioare. 

 Art.6. Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data 

publicarii conform art.4 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

 Art.7.Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga 

Hotararea Consiliului Local nr.06/2021 a comunei Martinesti. 

 Art.8.  Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari răspunde 

compartimentul financiar contabil al comunei Martinesti din cadrul aparatului de 

specialitate a Primarului. 

 Art.9. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios 

administrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.10. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica:  

• Institutiei Prefectului – Judetul Hunedoara; 

• Primarului Comunei Martinesti ; 

• Compartimentului financiar contabil 

 

Martinesti, 25.03.2021 

 

               Primar,                                                                      Avizeaza, 

   Botescu Adinel Ioan                                                         Secretar General 

               Ghilea Bran Calin Paul 
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Nr.09 / 25.03.2021 

 

                           REFERAT DE APROBARE 

         privind aprobarea  Programului de măsuri ce vizeaza imbunatatirea 

activitatii de gospodarire și infrumusetare a comunei Martinesti, a obligatiilor și 

responsabilităților care revin institutiilor publice, agentilor economici, 

cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Martinesti și respectarea 

conditiilor de mediu, precum și stabilirea sanctiunilor 

 

 

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

activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes 

local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice 

locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea 

normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţilor urbane şi rurale de pe 

întreg cuprinsul ţării.  

           Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti 

constituie o obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi 

instituţiilor publice, a agenţilor economici cu sau fără personalitate juridică, precum 

şi a cetăţenilor.  

            Având în vedere :       

            - O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane și rurale, cu 

modificarile și completarile ulterioare; 

            - Ordonanta de Urgența a Guvernului NR. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificarile și completarile ulterioare; 

            - Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare; 

            - Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativă; 

             În conformitate cu prevederile art.7,al.1 si 4 din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 In conformitate cu prevederile art.129,al.2,lit.b, art.129.al.7,lit.i, art.136,al.1, 

art.139.al.1, ai art 155,al.1,lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 Supun comisiilor de specialitate si plenului Consiliului Local aprobarea 

proiectului de hotarare privind aprobarea  Programului de măsuri ce vizeaza 

imbunatatirea activitatii de gospodarire și infrumusetare a comunei Martinesti, a 



obligatiilor și responsabilităților care revin institutiilor publice, agentilor economici, 

cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei  Martinesti și respectarea conditiilor 

de mediu, precum și stabilirea sanctiunilor. 

 

 

 

                                                           Primar, 

     Botescu Adinel Ioan 
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Nr. 36/2/25.03.2021    

PROCES –VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi 25.03.2021, cu ocazia afișării la sediul Consiliului 

Local Martinesti a anunțului și consultarea publicului, Proiectul de hotărâre 

nr.09/25.03.2021 și referatul de aprobare nr.09/25.03.2021 a Primarului 

comunei Martinesti privind ” aprobarea Programului de masuri ce 

vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a 

comunei Martinesti, a obligatiilor si responsabilitatilor care revin 

institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna 

gospodarire a comunei Martinesti si respectarea conditiilor de mediu, 

precum si stabilirea sanctiunilor”. 

 

 

            Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

             

Primar, 

Botescu Adinel Ioan 

 

 

 

 
 


