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PLAN DE MĂSURI 

Privind îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a 

comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi 
  

Nr. 

crt. 

Măsura propusă a se realiza Termen de 

executare 

Cine răspunde 

0 1 2 3 

1. Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă 

a normelor de igienă precum şi înfrumuseţarea comunei, 

constituie o obligaţie a tuturor agenţilor economici şi a 

cetăţenilor 

permanent Viceprimarul  

Societăţile 

comerciale  

2. Deţinătorii cu orice titlu de bunuri imobile, persoane 

fizice sau juridice au următoarele obligaţii: 

- să amenajeze şi să întreţină în condiţii 

corespunzătoare spaţiile verzi, aleile şi căile de 

acces, curţile, terenurile virane, clădirile, 

construcţiile anexe şi împrejmuirile; 

- deţinătorii construcţiilor anexe cu aspect 

necorespunzător cum sunt: magazii, coteţe şi 

altele, amplasate în câmpul de vedere al căilor de 

comunicaţii, le vor desfiinţa  sau muta pe 

amplasamente ce vor fi stabilite de responsabilul 

cu probleme de urbanism din cadrul Primăriei 

Hărmănești  

permanent Deţinătorii de bunuri 

imobile cu orice titlu 

3 Se vor lua măsuri pentru: 

- asigurarea scurgerii apelor prin executarea de 

şanţuri şi rigole desfundarea podurilor şi 

podeţelor, canalelor de cădere pentru tranşeele 

drumurilor judeţene şi comunale care străbat 

comuna; 

- menţinerea stării de curăţenie a rigolelor 

drumurilor din satele componente ale comunei; 

- îndepărtarea din zona de siguranţă a drumurilor a 

obstacolelor formate din materiale de construcţii, 

etc. 

permanent Viceprimarul  

4 Se vor lua măsuri pentru recuperarea şi redarea în 

circuitul agricol a suprafeţelor de teren degradate prin 

depozitarea de deşeuri, materiale de construcţii sau 

degradări naturale 

permanent Primarul comunei şi 

responsabilul de 

fond funciar 

5 Se  interzice circulaţia pe drumurile comunale şi judeţene 

care străbat comuna a vehiculelor care nu sunt curăţate 

sau care transportă materiale în caroserii 

necorespunzătoare care dau posibilitatea împrăştierii 

acestora pe carosabil  

permanent Viceprimarul cu 

sprijinul lucrătorilor 

Postului de Poliţie  

6 Se vor lua măsuri pentru interzicerea depozitării sau 

aruncării reziduurilor menajere lichide, solide sau 

vâscoase în albiile râurilor, iazurilor sau în apropierea 

permanent Viceprimarul  



acestora, care prin scurgere sau antrenare de ploi pot 

polua solul sau pânza freatică 

7 Permanent, se vor curăţa rigolele şi mătura căile de acces 

în faţa imobilelor, se vor distruge buruienele, se vor 

decolmata şanţurile, se vor întreţine spaţiile verzi 

permanent Viceprimarul şi 

proprietarii de 

imobile 

8 Se interzice lipirea afişelor de orice fel în alte locuri 

decât cele special amenajate 

permanent Viceprimarul  

9 Se vor lua măsuri pentru întreţinerea clădirilor, 

terenurilor virane, împrejmuirile gospodăriilor şi 

alinierea acestora potrivit normelor de urbanism  

permanent Viceprimarul  

10 Se interzice persoanelor fizice agenţilor economici, 

instituţiilor să deverseze în apele de suprafaţă sau 

subterane substanţe poluante care modifică parametrii 

fizico-chimici, bacteriologici biologici ai apei  

permanent Viceprimar, 

persoane fizice, 

agenți economici  

11 Se interzice incinerarea gunoaielor sau resturilor 

menajere la punctele de colectare. 

permanent Viceprimarul  

12. Se va urmări întreţinerea corespunzătoare a firmelor, 

indicatoarelor, panourilor de reclamă, vitrinelor. 

permanent Viceprimarul  

13. Pe linie de protecţia mediului se vor lua măsuri pentru 

interzicerea depozitării gunoiului de grajd în alte locuri 

decât cele amenajate pe terenurile proprietarilor de 

animale dar nici într-un caz pe malurile cursurilor de apă 

sau pe căile de comunicaţii de orice fel, etc. 

permanent Viceprimarul  

14 Se vor lua măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii 

publice cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 

specialitate ale statului  

permanent Medicul de familie 

15 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte 

persoane juridice le revin următoarele obligaţii: să 

întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi 

desfăşoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de 

reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice 

permanent Conducătorii 

instituţiilor, 

administratorii 

agenţilor economici 

16 Întreţinerea digurilor şi malurilor, a cursurilor de apă, 

executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, 

efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, 

asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre 

şi prevenirea poluării apelor 

permanent Viceprimarul  

17 Toţi locuitorii comunei, persoanele fizice, persoanele 

juridice au obligaţia să respecte măsurile stabilite de 

Consiliul Local pentru asigurarea igienei publice şi 

curăţeniei în satele componente ale comunei 

permanent Viceprimarul  

18 Se declară luna aprilie, luna curăţeniei şi de protecţie a 

mediului în comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi 

Luna aprilie Viceprimarul 

 

 

 


