
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.5/29.01.2020 

pentru aprobarea Programului de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii care se 

va desfasura in anul 2020 la nivelul comunei Helegiu 

 

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.01.2020; 

 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Helegiu nr.10699/16.12.2019; 

-Raportul de specialitatea nr.10701/16.12.2019  intocmit de Compartment Tehnic ,Urbanism, 

Amenajare Teritoriu , Protectia Mediului; 

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Helegiu, judetul Bacau 

nr.670/29.01.2020 

-Prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea serviciilor publice de gospodarire comunala nr.326/2001, cu modificarile 

si completarile ulterioare , O.G. nr.2/2001 privind regimul contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129, alin (7) litsi art 139(1) din OUG 57/2019 , privind Codul Administrativ 

,cu modificarile si completarile ulterioare : 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.   Se aprobă programul de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii care se 

va desfasura in anul 2020 la nivelul comunei Helegiu, in vederea bunei gospodariri si infrumusetarii a 

localitatilor si a prevenirii producerii de inundatii, cuprins in anexa ce face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează birourile si 

compartimentele  din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomiunei Helegiu care răspund şi se 

ocupă de acţiunile de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Helegiu. 

Art.3.   Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica acesteia, in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare. 

 

Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează,                                    

 Bodea Constantin                                                           Secretarul general al comunei, 

                                                                  Mariana Spiridon 

  

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 



ROMANIA                                                Anexă nr.1 la Hotararea nr.5 /29.01.2019   

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                 

    

PROGRAMUL 

Programului de acţiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii 

care se va desfasura în anul 2020 la nivelul Comunei Helegiu                                                       
          

Nr  

crt . 

ACTIUNEA RASPUNDE VERIFICA TERMEN                           

1. Intreţinerea şi curăţenia căilor rutiere 

 a) acţiuni de reparare şi 

întreţinere a drumurilor 

comunale, a uliţelor şi a 

podurilor şi de amenajare a 

şanţurilor şi rigolelor 

Viceprimar 

politist 

local 

cetăţenii. 

 

Primar Permanent 

 b) acţiuni de curăţare a 

şanţurilor, a rigolelor şi a 

podeţelor din dreptul imobilelor 

situate în intravilanul 

localităţilor  

 

 

Viceprimar 

politist 

local 

cetăţenii 

Primar Permanent 

 c) acţiuni de menţinere a 

curăţeniei trotuarelor şi a 

părţii carosabile a drumului 

pe porţiunea din dreptul 

clădirilor şi a gospodăriilor 

 

poliţistul 

local, 

instituţiile 

publice, 

agenţii 

economici şi 

cetăţenii. 

 

Primar Permanent 

2. Decolmatarea şi curăţarea cursurilor de ape, a podurilor, a podeţelor şi 

rigolelor şi a şanţurilor în vederea prevenirii producerii de inundaţii 

  

a) acţiuni de decolmatare şi 

curăţare a cursurilor de ape şi a 

podurilor. 

 

Viceprimar 

poliţistul 

local şi 

persoanele 

apte de 

muncă 

 

Primar 

lunar 



beneficiare 

de 

ajutor social 

 

 b) acţiuni de decolmatare şi 

curăţare a şanţurilor, a rigolelor 

şi a podeţelor din dreptul 

imobilelor situate în intravilanul 

localităţilor, în scopul prevenirii 

producerii de inundaţii. 

 

instituţiile 

publice, 

agenţii 

economici şi 

cetăţenii 

beneficiarii 

de ajutor 

social, 

politist 

local 

 

Primar trimestrial 

3 Salubritate şi sănătate publică: 

 

 a) asigurarea bunei funcţionări a 

serviciului de salubritate şi 

acţiuni de salubrizare şi 

igienizare a 

întravilanului 

localităţilorvopsire 

cu var a stâlpilor şi pomilor de 

pe marginea arterelor de 

circulaţie 

 

Viceprimar, 

politist local 

Primar lunar 

 b) acţiuni de protecţie a sănătăţii 

publice ,întreţinerea, 

modernizarea şi igienizarea 

punctelor sanitare de pe raza 

comunei 

Viceprimar, 

medici 

Primar anual 

 

 

c) acţiuni de păstrare a 

curăţeniei şi respectarea 

normelor igienico-sanitare 

în localurile publice (cămine 

culturale, şcoli, bibliotecă) 

Viceprimar, 

director 

scoli, 

bibliotecar, 

politie locala 

Primar lunar 

 d) acţiuni de păstrare a igienei şi 

curăţeniei în  

mobilele(construcţii, curţi 

Institutii 

publice, 

politist local 

Viceprimar permanent 



interioare) şi incintele 

deţinute, prin curăţare, 

dezinsecţie şi deparazitare 

 

4. . Protecţia mediului înconjurător    

 a) acţiuni de conservare şi 

protecţie a mediului, de 

prevenire a poluării 

mediului şi a surselor de 

apă, prin controlul depozitării 

deşeurilor menajere, curăţarea 

cursurilor de apă de pe teritoriul 

comunei şi a colectarea 

deşeurilor de pe marginea 

drumurilor publice şi din 

locurile publice. 

 

Viceprimar 

politist local 

Primar permanent 

 b) acţiuni de organizare şi 

amenajare de locuri speciale 

de depozitare şi colectare a 

deşeurilor şi gunoaielor 

Viceprimar Primar permanent 

 c) acţiuni de curăţare a 

locurilor publice, prin 

colectarea şi depozitarea 

reziduurilor şi deşeurilor 

Viceprimar 

politist local 

Primar permanent 

 d) acţiuni de curăţenie şi 

salubrizare a malurilor, 

digurilor, cursurilor de apă 

pentru prevenirea poluării 

apelor 

 

Viceprimar Primar permanent 

 e) acţiuni de amenajare şi 

întreţinere a spaţiilor verzi 

şi a terenurilor de sport şi 

joacă 

 

Viceprimar 

politist local 

Primar semestrial 

 

Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează,                                    

 Bodea Constantin                                                         Secretarul general al comunei, 

                                                                         Mariana Spiridon 



 


