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HOTĂRÂREA  nr.18 

Din 26.02.2021 
privind adoptarea unor măsuri edilitar gospodăreşti, păstrarea curăţeniei ,respectarea normelor 
de igienă, precum şi aprobarea Programului de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Archiş, 

judetul Arad , pentru  anul 2021 

 
 

         Consiliul Local al comunei  Archiş , întrunit în şedinţă de lucru ordinară în data de 26.02.2021,  
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  8 consilieri locali din totalul de 9 consilieri în funcţie  

                Având în vedere : 

 

   Proiectul de hotărâre initiat de d-l primar si avizat de comisia de specialitate , 
   Prevederile art.3, art.8, art.9, art.10, art.19 şi art.20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr. 21/2002, privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările si completările ulterioare; 
   Prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ,  
   Prevederile art. 121, alin.(1) şi (2), din Constituţia României;  
   Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
   Prevederile cap.I şi cap.II, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
   Prevederile Ordonanţei  nr. 2/2001, privind privind regimul juridic al contraventiilor, actualizată;  
Prevederile Cap. I , pct. 12, din Anexa 2 la Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  
cu modificările şi completările ulterioare; 
   Prevederile  art. 129 alin.(2), lit. „d” coroborat cu alin.(7) literele  i) şi q) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  ,    
   Votul  „ pentru ” a 8 consilieri  ; 
 
              În temeiul art.139 alin.(3) lit.(g) din OUG  nr.57/2019  privind Codul administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
    Art.1. Se aprobă unele măsuri edilitar-gospodăreşti, pentru buna gospodărire, păstrarea curaţeniei , 
respectarea normelor de igienă, precum şi de înfrumuseţare a comunei  Archiş, jud. Arad, 
in vederea asigurării climatului de ordine şi liniste publică în comuna Archiş, pentru promovarea unor 
relaţii civilizate în viata cotidiană în care cetăţenii au obligaţia de a avea un comportament civic 
şi moral în spiritul normelor de convieţuire socială şi al tuturor actelor normative ce reglementează 
materia. 
    Art.2.  (1) Se aprobă Programul de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Archiş, judetul Arad  
pentru anul 2021, înscris in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
                (2) Planificarea lucrărilor din prezentul program se întocmesc săptămânal de către viceprimar 
şi se supune aprobării primarului comunei Archiş. 
    Art.3.  Se aprobă Regulamentul la Programul de gospodărire şi înfrumuseţare a  
comunei Archiş , judeţul Arad pentru anul 2021, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre . 
      

 

 



     Art.4.  Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Programul menţionat la art..2, de 
către primar, institutii publice, agenţi economici şi cetăţeni, atrage răspunderea disciplinară,  
civilă, contravenţională sau penală, dupa caz, a persoanelor vinovate şi se sancționează potrivit  
Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor  urbane şi rurale, actualizată şi art.6  
din Regulamentul la Programul de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Archiş , judeţul Arad 
 pentru anul 2021 menţionat la art.3 al prezentei hotărâri completate cu prevederile art. 5 si ale art.8 
lit.d)  din cuprinsul Ordonanţei  Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
actualizată. 
     Art.5.  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face prin proces-verbal de 
contravenţie, încheiat de către persoanele împuternicite de către primar, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei2/2001, precum şi de organele de poliţie din comuna Archiş, judeţul Arad. 
     Art.6. Pentru realizarea lucrărilor specifice programului de gospodărire şi înfrumuseţare a  
comunei Archiş pentru anul 2021, domnul viceprimar dispune de  persoanele apte de muncă beneficiare  
de ajutor social conform Legii nr.416/2001, persoanele obligate de instanţele judecătoreşti de a presta  
muncă neremunerată in folosul comunităţii şi cu aprobarea primarului şi serviciul voluntar pentru 
situaţii de urgenţă cât şi îngrijitorul curăţenie de la compartimentul  guard . 
     Art.7.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  d-l Valea Nicolae – Pavel, 
Primarul comunei Archiş şi d-l Horhat Pavel – Nelu,viceprimarul comunei Archiş . 
     Art.8.   Prezenta Hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad , 
- Primarului comunei Archiş , 
- Viceprimarului comunei Archiș , 
- Se afişează la panoul publicitar , 
- Se anexează la dosarul special de şedinţă . 
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