
JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA HĂRMĂNEȘTI 
 

PROIECT DE   H O T Ă R Â R E nr. 61/23.12.2021 

Privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, 

înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi 

 

 Având în vedere: 

- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-          Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea nr. 52/2001  privind transparenta decizională în administraţia publică;  

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 6402/23.12.2021 întocmit de primarul comunei 

Hărmănești; 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, 

înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Măsurile prevăzute în anexă vor fi realizate în anul 2022. 

Art.3. Se interzice: 

a) depozitarea sau aruncarea reziduurilor menajere lichide, solide sau vâscoase 

în albiile râurilor, iazurilor sau în apropierea acestora, care prin scurgere sau 

antrenare de ploi pot polua solul sau pânza freatică; 

b) lipirea afişelor de orice fel în alte locuri decât cele special amenajate; 

c) deversarea în apele de suprafaţă sau subterane a substanţelor poluante care 

modifică parametrii fizico-chimici, bacteriologici sau biologici ai apei; 

d) incinerarea gunoaielor sau resturilor menajere la punctele de colectare; 

e) depozitarea gunoiului de grajd în alte locuri decât cele amenajate pe 

terenurile proprietarilor de animale dar nici într-un caz pe malurile 

cursurilor de apă, căilor de comunicaţii de orice fel, etc.  

 Art. 4. Faptele prevăzute la art. 1 săvârşite de persoanele fizice constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei, conform art. 24 din Ordonanța Guvernului 

nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

 Art. 5. Faptele prevăzute la art. 1 săvârşite de persoanele juridice constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 2.000 lei conform art. 24 din Ordonanța Guvernului 

nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

 Art. 6. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1 şi 2 se realizează 

de către viceprimarul comunei Hărmănești. 

 Art.7. Secretarul general al comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri 

primarului şi viceprimarului comunei Hărmăneşti precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru 

controlul legalităţii asupra actelor administrative. 

 

 

                                                                                Primar, 

   Secrieru Ioan 


