
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 3 /28.01.2022 

pentru aprobarea Programului de masuri  privind gospodarirea  localitatii  pentru 

anul 2022   

 

 

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

28.01.2022; 

Având în vedere: 

-Prevederile art.8, alin.(1) din O.G. nr.21/30.01.2002 privind gospodarirea 

localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ce 

prevede ca, ,,Autoritatile Publice Locale au obligatia si raspunderea de a asigura 

in conditiie legii, curatenia, intretinerea si gospodarirea localitatii’’; 

-Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a 

stării de sănătate a populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art.6, alin.(1) din O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, cu 

modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia ,,protectia mediului 

constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor publice centrale si locale, 

precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice’’. 

- Prevederile  Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Helegiu nr.31/03.01.2022; 

-Raportul Comp.Tehnic Urbanism, Amenaj.Teritoriu si Protectia Mediului 

nr.32/03.01.2022; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 

2/27.01.2022; 

In temeiul art 129 ( 2)  lit. d, ( 7) ,lit. i si lit. k , art 139 (1) si art.196(1) lit.a) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă ’’Programului de masuri  privind gospodarirea  localitatii  

pentru anul 2022  ’’ conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.   Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

incredinteaza viceprimarul comunei Helegiu. 

 



 

Art.3.  Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Bacau 

Primarului, Viceprimarului, , Compartiment Tehnic, Urbanism, Amenajare 

Teritoriu, Protectia Mediului, si va fi adusa la cunostinta publicului prin afisare  

  

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 
Adoptata cu 14 voturi ’’pentru ’’ nici un vot impotriva nici o abtinere din totalul de 15 consilieri validati  din care 14 

prezenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                            

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

      Anexă  nr. 1  

          

PROGRAMUL DE MASURI 

privind gospodarirea  localitatii  pentru anul 2022 

 

 

Nr  

crt . 

OBIECTIV 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 

Politie 

locala 

Cetăţenii 

 

Primar Martie- 

Octombrie 

 b) acţiuni de curăţare a 

şanţurilor, a rigolelor şi a 

podeţelor din dreptul imobilelor 

situate în intravilanul localităţilor  

 

 

Viceprimar 

Politie 

locala 

Cetăţenii 

Primar Martie- 

Octombrie 

 c) acţiuni de menţinere a 

curăţeniei trotuarelor şi a 

părţii carosabile a drumului 

pe porţiunea din dreptul 

clădirilor şi a gospodăriilor 

 

Poliţie 

locala, 

Instituţiile 

publice, 

Agenţii 

economici  

Cetăţenii 

 

Primar Permanent 

2. 

 

Decolmatarea şi curăţarea cursurilor de ape, a podurilor, a podeţelor, rigolelor 

şi a şanţurilor în vederea prevenirii producerii de inundaţii 

  

a) acţiuni de decolmatare şi 

curăţare a cursurilor de ape şi a 

podurilor. 

 

Viceprimar 

Poliţie 

locala şi 

Persoanele 

apte de 

muncă 

beneficiare 

de 

 

Primar 

Aprilie-

Septembrie 



ajutor social 

 

 b) acţiuni de decolmatare şi 

curăţare a şanţurilor, a rigolelor 

şi a podeţelor din dreptul 

imobilelor situate în intravilanul 

localităţilor 

 

Instituţiile 

publice, 

Agenţii 

economici  

Cetăţenii 

Beneficiarii 

de 

ajutor social 

Politie 

locala 

 

Primar Martie- 

Octombrie 

3 Salubritate şi sănătate publică: 

 

 a)  acţiuni de salubrizare şi 

igienizare a intravilanului 

localităţii  

Viceprimar, 

Politie locala 

Primar Permanent 

 b) acţiuni de protecţie a sănătăţii 

publice ,întreţinerea, 

modernizarea şi igienizarea 

punctelor sanitare de pe raza 

comunei Helegiu 

Viceprimar, 

Medici de 

familie 

Primar Lunar 

 

 

c) acţiuni de păstrare a curăţeniei 

şi respectarea normelor igienico-

sanitare 

în localurile publice (cămine 

culturale, şcoli, bibliotecă) 

Viceprimar, 

Director 

scolar, 

Bibliotecar, 

Politie locala 

Primar Lunar 

 d) acţiuni de păstrare a igienei şi 

curăţeniei în  

mobilele(construcţii, curţi 

interioare) şi incintele 

deţinute, prin curăţare, 

dezinsecţie şi deparazitare 

 

Institutii 

publice, 

Politie locala 

Viceprimar Martie- 

Octombrie 

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 

Viceprimar 

Politie  

locala 

Primar Martie-

Octombrie 



cursurilor de apă de pe teritoriul 

comunei şi a colectarea 

deşeurilor de pe marginea 

drumurilor publice şi din locurile 

publice. 

 

 b) acţiuni de organizare şi 

amenajare de locuri speciale 

de depozitare şi colectare a 

deşeurilor şi gunoaielor 

Viceprimar Primar Martie 

Septembrie 

 c) acţiuni de curăţare a 

locurilor publice, prin 

colectarea şi depozitarea 

reziduurilor şi deşeurilor 

Viceprimar 

Politie locala 

Primar Saptamanal 

 d) acţiuni de curăţenie şi 

salubrizare a malurilor, 

digurilor, cursurilor de apă 

pentru prevenirea poluării 

apelor 

 

Viceprimar Primar Martie- 

Septembrie 

 e) acţiuni de amenajare şi 

întreţinere a spaţiilor verzi 

şi a terenurilor de sport şi 

joacă 

 

Viceprimar 

Politie locala 

Primar Mai-August 

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 


