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REFERAT

de aprobare la proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, și pentru

mentinerea unui mediu de viata sanatos în comuna Mosoaia

Avand in vedere:

- dispozițiile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: Proiectele de hotărâri ale consiliului
local(1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face
de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.(2) Proiectele de hotărâri și referatele de
aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.(3) Proiectele de hotărâri ale
consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se
înregistrează și se transmit de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale........ (8) Fiecare proiect
de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:a) referatul
de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

- inexistenta unei hotarari a Consiliului Local Mosoaia care sa reglementeze organizarea si
functionarea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, și pentru mentinerea unui mediu de
viata sanatos in comuna Mosoaia;



- necesitatea existentei unor norme prin care sa se implementeze o conduita civilizata privind
mentinerea si intretinerea curateniei pe raza comunei Mosoaia;

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
prin care se stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale,
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru
instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. Potrivit prevederilor legale,
asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi
respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei
publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a
cetăţenilor. Potrivit art. 24, a ordonanței mai sus menționată, este necesară adoptarea unei hotărâri a
consiliului local în condiţiile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care să prevadă faptele săvârşite de instituţiile
publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în
domeniul bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale precum şi sancţiunile ce se pot aplica
pentru acestea. Având în vedere obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor,
obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice, obligațiile
cetățenilor toate stabilite prin O.G. nr. 21/2002 dar și prevederile art.18 ale aceleași ordonanțe potrivit
căreia detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor
economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe, se face prin hotărâri ale consiliului local,
va propunem spre dezbatere următorul Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, și pentru mentinerea unui
mediu de viata sanatos în comuna Mosoaia.
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