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CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–		HOTARARE	 											12/2018	

 R O M A N I A 
COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Ă R E   
privind aprobarea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a  

comunei Căneşti , judetul Buzau in anul 2018 
 
Consiliul local al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
având în vedere : 
 
v expunerea	 de	 motive	 la	 proiectul	 de	 hotarare	 “privind	 aprobarea	 masurilor	 necesare	

pentru	buna	gospodarire	a	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	anul	2018”	intocmita	de	catre	
primarul	comunei	dl	Stoica	MARIN	,	înregistrată	la	nr.	724	din		27	martie	2018	;	

v raportul	compartimentului	de	specialitate	la	proiectul	de	hotarare	“privind	aprobarea	
masurilor	necesare	pentru	buna	gospodarire	a	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	anul	2018”	,	
înregistrat	la	nr.	725	din	27	martie	2018	;	

v rapoartele	 de	 avizare	 pe	 fond	 la	 proiectul	 de	 hotărâre	 ,	 emis	 de	 Comisiile	 de	
specialitate	ale	Consiliului	Local	Canesti		,	inregistrate	la	751/752/753	din			28	martie	
2018	anexate	la	hotărâre	;		

v prevederile	art.	1	din	Hotararea	Consiliului	local	Canesti	nr.	5	din	15	februarie	2018		
privind	aprobarea	bugetului	local	pe	anul	2018	;	

v prevederile	 art.	 1	 ,	 art.	 2	 ,	 alin.	 (2)	 ,	 art.	 3	 ,	 art.	 4	 ,	 art.	 6	 ,	 art.	 18	 ,	 alin.	 (1)	 din	
ORDONANŢA	 Guvernului	 Romaniei	 nr.	 21	 din	 30	 ianuarie	 2002	 (*actualizată*)	
privind	gospodărirea	localităţilor	urbane	şi	rurale	;	

v prevederile	 art.	 6	 ,	 alin.	 (1)	 ,	 art.	 90	 din	 ORDONANŢA	 DE	 URGENŢĂ	 nr.																										
195/	22	decembrie	2005	privind	protecţia	mediului	aprobata	prin	Legea	nr.	265	din																						
29	iunie	2006	,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare	;	

v prevederile	 ART.	 I	 din	 ORDONANŢĂ	 DE	 URGENŢĂ	 nr.	 164	 din	 19	 noiembrie	 2008	
pentru	modificarea	şi	completarea	Ordonanţei	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	195/2005	
privind	protecţia	mediului	;	

v prevederile	art.	1	din	LEGEA	nr.	515	din	12	iulie	2002	pentru	aprobarea	Ordonanţei	
Guvernului	 nr.	 21/2002	 privind	 gospodărirea	 localităţilor	 urbane	 şi	 rurale	 ,	
modificata	si	completata	;	

v prevederile	 art.	 1	 ,	 alin.	 (2)	 	 din	 LEGEA	 nr.	 273	 din	 29	 iunie	 2006	 (*actualizată*)	
privind	finanţele	publice	locale	,	modificata	si	completata;	

v prevederile	Art.	I.	din	LEGEA	nr.	190	din	26	iunie	2013	privind	aprobarea	Ordonantei	
de	 urgenta	 a	 Guvernului	 nr.	 7/2011	 pentru	 modificarea	 si	 completarea	 Legii	 nr.	
350/2001	privind	amenajarea	teritoriului	si	urbanismul;	

v prevederile	 art.	 1	 ,	 2	 din	 	 LEGEA	 nr.	 422	 din	 18	 iulie	 2001	 (*republicată*)	 privind	
protejarea	monumentelor	istorice	,	modificata	si	completata	;	

v prevederile	 art.	 6	 ,	 alin.	 (2)	 din	 LEGEA	 nr.	 416	 din	 18	 iulie	 2001	 (*actualizată*)	
privind	venitul	minim	garantat	,	modificata	si	completata	; 

In	temeiul	prevederilor	art.	36	,	alin.	(2)	,	lit.	’’b’’	,	art.	45	,	coroborat	cu	prevederile	art.	
115	 ,	 alin.	 1	 ,	 lit.	 ‚’’b’’	 din	 LEGEA	 nr.	 215	 din	 23	 aprilie	 2001	 (**republicată**)			
(*actualizată*)	administraţiei	publice	locale	,	modificata	si	completata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Pentru	protecţia	sănătăţii	publice	la	nivelul	unitatii	administrativ	teritoriale	se	

stabilesc	următoarele	măsuri	:	
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a)	 verificarea	 permanentă	 a	 respectării	 normelor	 igienico	 –	 sanitare	 în	 pieţe	 ,	 în	 	 	 tărguri	 şi	

oboare	,	împreună	cu	împuterniciţii	abilitaţi	ai	altor	autorităţi	cu	atribuţii	în	acest	domeniu;	

b) verificarea	 împreună	cu	organele	abilitate	de	 lege	a	unităţilor	de	alimentaţie	publică	de	pe	

raza	comunei	;	

c) sprijinirea	agenţilor	economici	şi	a	populaţiei	pentru	efectuarea	 lucrărilor	de	dezinsecţie	şi	

deratizare	;	

d) interzicerea	 comercializării	 produselor	 agroalimentare	 în	 alte	 locuri	 decât	 cele	 stabilite	 de	

consiliul	local	;	

e) blocarea	accesului	persoanelor	neautorizate	la	sursele	de	alimentare	cu	apă	,	la	rezervoarele	

sau	la	dispozitivele	de	închidere	şi	deschidere	a	instalaţiilor	;	

f) interzicerea	depozitării	de	gunoaie	şi	alte	reziduri	în	perimetrele	de	protecţie	a	surselor	de	

apă	,	a	drumurilor	publice	si	a	domeniului	public	;	

g) anunţarea	 imediată	a	organelor	 competente	 în	 cazul	descoperirii	unor	 focare	de	 infecţii	 ce	

pun	în	pericol	sănătatea	publică	;	
	

Art.2. Pentru	conservarea	şi	protecţiea	mediului	se	stabilesc	următoarele	măsuri	:	
 
a) verificarea	 respectarii	 	 aplicării	 prevederilor	 din	 planurile	 de	 urbanism	 şi	 amenajarea	

teritoriului	,	în	acord	cu	planificarea	de	mediu	;	
	
b) instruirea	 	 agenţilor	 economici	 ,	 cetatenilor	 de	 pe	 teritoriul	 comunei	 pentru	 prevenirea	

depozitării	necontrolate	de	deşeuri	;	
	
c) întreţinerea	digurilor	şi	a	malurilor	,	a	cursurilor	de	apă	,	executarea	lucrărilor	de	protecţie	şi	

întreţinere	a	albiilor	,	precum	şi	a	altor	lucrări	de	protecţie	împotriva	inundaţiilor	;	
 
d) interzicerea	 arderii	 în	 câmp	 deschis	 a	 gunoiului	menajer	 ,	 a	 resturilor	 vegetale	 ,	 a	

fanetelor	si	pasunilor	de	către	cetăţenii	din	comună	;	
 
Art.3. Pentru	 realizarea	 prevederilor	 legale	 şi	 a	 documentaţiilor	 de	 amenajare	 a	
teritoriului	şi	urbanism	se	stabilesc	următoarele	măsuri	:	

	
a) elaborarea	sau	actualizarea	,	după	caz	,	a	planurilor	de	amenajare	a	teritoriului	,	a	planurilor	

de	urbanism	şi	a	regulamentelor	locale	de	urbanism	;	

b) cooperarea	cu	Consiliul	judeţean	în	activitatea	de	amenajare	a	teritoriului	şi	urbanism	;	

c) asigurarea	respectării	prevederilor	cuprinse	în	documentaţiile	de	amenajare	a	teritoriului	şi	

de	urbanism	aprobate	;	

d) cooperarea	 cu	Consiliul	 Judetean	Buzau	 in	 derularea	 actiunilor	 aferente	 asocierii	 in	 cadrul	

proiectului		„Tinutul	Buzaului	„		Geoparcului		,	organizarea	BuzauFest.	
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Art.4. Pentru	protejarea	monumentelor	istorice	aflate	pe	teritoriul	comunei	se	stabilesc	
următoarele	măsuri	:	
a) protejarea	 monumentelor	 istorice	 clasate	 aflate	 în	 domeniul	 public	 şi	 privat	 al	 comunei,	

precum	şi	a	celor	abandonate	sau	aflate	în	litigiu	;	

b) participarea	la	finanţarea	lucrărilor	de	protejare	a	monumentelor	istorice	;	

c) realizarea	 studiilor	 de	 fundamentare	 ,	 de	 limitare	 şi	 instituire	 a	 zonelor	 de	 protecţie	 a	

monumentelor	istorice	;	

d) elaborarea	 a	unor	programe	 speciale	de	prevenire	 a	degradării	monumentelor	 istorice	din	

comună	,	cu	acordul	Comisiei	Naţionale	a	Monumentelor	Istorice	;	

e) interzicerea	circulaţiei	,	în	zona	de	protecţie	a	monumentelor	istorice	;	

f) colaborarea	 	 cu	Direcţia	 judeţeană	pentru	 cultură	 ,	 culte	 şi	 patrimoniu	 cultural	 naţional	 în	

vederea	realizării	atribuţiilor	ce	revin	Consiliului	local	şi	primarului	în	acest	domeniu	;	

Art.5. Toti	 cetatenii	 din	 unitatea	 admnistrativ	 teritoriala	 	 au	 obligatia	 de	 a	 mentine	
ordinea	 si	 curatenia	 in	 gospodariile	proprii	 cat	 si	pe	domeniul	public	 (drumul	 ,	 ulitele	 ,	
caile	de	acces	,	etc.	)	din	fata	acestora	,	santurile	si	rigolele	aferente	.	
 

Art.6. În	aplicarea	prevederilor	art.	1-5	,	Primarul	va	stabili	anual	un	Plan	de	Măsuri	si	
va	desemna	persoanele	care	au	atributii	de	control	.	
	
 
Art.7. Pentru	realizarea	măsurilor	stabilite	la	art.	1	-		5	se	vor	utiliza	fondurile	prevăzute	
anual	 în	 bugetul	 local	 cu	 acesată	 destinaţie,	 precum	 şi	 sumele	 obţinute	 din	 amenzile	
aplicate	în	domeniul	gospodăririi	comunei	.		
 
 
Art.8. Cu	data	prezentei	se	abroga	prevederile	Hotararii	Consiliului	Local	nr.	14/2017	.	
 
 
Art.9.  Secretarul	 comunei	 va	 aduce	 la	 cunoştinţă	 publică	 şi	 va	 transmite	 (Institutiei	
Prefectului	 –	 Buzau	 ,	 Primarului	 comunei	 ,	 compartimentului	 contabilitate	 din	 cadrul	
aparatului	 de	 specialitate	 al	 primarului	 ,	 etc.)	 autorităţilor	 	 şi	 persoanelor	 interesate	 ,	
prezenta	hotărâre	.	
 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Dorina ZAHARIA 

	

        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
	

Nr. 12. Canesti , Buzău , 29  martie 2018 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	
data	 de	 29	 martie	 	 2018	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	8	voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„-„	
impotriva	din	numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


