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Anexa la HCL nr.33 din 31.08.2018

Măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și
agenților economici la realizarea acțiunilor de înfăptuireşipăstrare a

curăţenieiîninteriorullocalităţiiPîrteștii de Jos

I. Pe raza localitățiiPîrteștii de Jos se constituie 12 sectoare de activitate,
sectoare ce vor fi
repartizateconsilierilorlocaliînvedereaîndrumăriișimonitorizăriiactivităților de
înfăptuireşipăstrare a curăţeniei pe teritoriulcomuneinoastre, după cum urmează:

Sector nr. 1: consilier local – Strugariu Lenuţa.
De la Popovici Gheorghe (Golea), dreapta şi stânga pârâului Soloneţ, pe uliţa
Ailenei Cătălin (Marcu), uliţa Turculeţ Nicanor (Schiţa), pe la Mireuţă Spiridon, pe
uliţa Lăzăreanu Mircea (Jeliţă), uliţa Strugariu Gheorghe (Potlog), uliţa la Strugari
Gheorghe (Tudelu) pe la terenul de sport până la Apostol Gheorghe.

Sector nr. 2: consilier local – Sava Ilie Dănuţ.
Uliţa Ungurean Grigorie la deal şi pe dreapta şi stânga până la locuinţa

defunctului Paraschi Dumitru, până la limita hotar cu satul Deleni, uliţa la Biserica
Pîrteştii de Jos, dreapta şi stânga uliţa la şcoala centru pe la Ruxandari Simion şi
înapoi pe partea dreaptă. De la sediul Primăriei Pîrteştii de Jos până la limita de
hotar cu comuna Cacica ambele părţi.

Sector nr. 3: consilier local – Lazarovici Elena.
Uliţele ce duc la locuinţele din zona numită Glodişor. De la Andronic Ioan

(Miştoc), uliţa Doroftei Zaharie, uliţa Ciocan Elena, uliţa Turculeţ Gheorghe (Mutriţa)
pe la Toma Nicanor până la Runcan Vasile pe drapta pe la Stoica Constantin,
Andronic Ilie a Vasile pe dreapta până la Lazarovici Ilie.

Sector nr. 4: consilier local –Sava Ilie.
De la Ţurcă Ilie pe dreapta, uliţa Sava Dumitru (Niculai Onofrei) pe la Sava

Ilie pădurarul, spre şcoala de pe Rodină, uliţa Filipciuc Gheorghe, pe la locuinţa
numitei Sava Olga (Caţulea), înapoi pe dreapta până la Sava Dumitru (Sîmîn).

Sector nr. 5: consilier local – Todosi Simeon.
De la Todosi Simeon a Florii, Sesie până la linia CFR, uliţa Popovici

Gheorghe (Horoaia), pe dreapta la deal Sesie până la Todosi Ilie a Niculai, pârâul
„La Buligeni” (Buliga Ilie, locuinţa defunctului Buliga Vasile a Istinei).

Sector nr. 6: consilier local – Strugariu Toader.
De la Ţurcă Ilie, zona Centru, pe la Bosancu Constantin, pe la Lăzărean

Aurora a Filip, spre Halta CFR Pîrteştii de Jos, inclusiv uliţele care se intersectează
cu acest sector de drum atât pe partea stângă şi pe partea dreaptă.
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Sector nr. 7: consilier local –Popovici Dumitru.
De la Strugariu Alexandru Pric spre şcoala centru – dreapta şi stânga, uliţa

Andronic Eleonora (Vasile Morariu) şi uliţa Sahlean Lazăr pe la podul Hinata până
la sediul Primăriei.

Sector nr. 8: consilier local – Parasca Vasile.
De la Nicuţari Aurelia (Capău) pe dreapta şi stânga spre centru Deleni până

la intersecţia cu DC 24A. Uliţele Strugariu Gheorghe (Doroftei), până la fântâni,
uliţa Ciornei Vasile a Gavril (Viluc), până la fântâni, uliţa Strugariu Ilie (Caleap)
până la Biserica Deleni.

Sector nr. 9: consilier local – Strugaru Aurelia.
Sectorul de drum DC 24A incepând din centrul civic al satului Deleni până

la Canton Silvic (Popovici Florin) inclusiv toate uliţele care se intersectează cu
acest sector de drum.

Sector nr. 10: consilier local – Strugariu Constantin Marcel.
De la Şcoala generală cu clasele I – VIII Deleni DC 24B pe ambele părţi

inclusiv toate uliţele care se intersectează cu acest sector până la intersecţia cu
DC 23 – pod la Ciobanu Vasile.

Sector nr. 11: viceprimar – Strugariu Mircea-Andrei.
Sectoarele de drum ce traversează satul Varvata.

Sector nr. 12: delegat sătesc/viceprimar-.
Sectoarele de drum ce traversează satul Vîrfu Dealului.

II. Consilierii locali vor monitoriza, pe sectorul repartizat, înfăptuirea
următoarelor activități edilitar –gospodărești
Instituţiipublice, agenţieconomicişicelelaltepersoanejuridice
 întreţinereîn stare corespunzătoareaimobilelorîn care îşidesfăşoarăactivitatea,

prinefectuarealucrărilor de reparaţii, amenajărişi a altorlucrărispecifice;
 asigurarearepararea, spalareageamurilorşi a vitrinelor, înlocuireacelorsparte,

întreţinereafirmelorşi a fatadelorimobilelorîn care îşidesfăşoarăactivitatea,
inclusivspalarea, curăţareaşizugravireaperiodicăaacestora;

 asigurareacurăţenia la locurile de depozitare a materialelorîncurţileinterioareşi pe
celelalteterenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;

 asigurareaigieneiînimobileleşiincinteledeţinute sub orice forma, prinactivităţi de
curăţare, dezinsecţieşideratizare;

 depozitareacorespunzătoare a reziduurilormenajere, industriale, agricole, precum şia
materialelorrefolosibile;

 efectuareaşimenţinereacurăţenieitrotuarelor, a partiicarosabile a străziisau a drumului,
a locurilor de parcare pe care le folosescşisaîndepărtezezăpadaşigheaţa de pe
trotuarele din dreptulimobilelorşiincintelorîn care îşidesfăşoarăactivitatea,
potrivitnormelorstabilite de consiliile locale

Cetăţeni
 întreţinereaşicurăţenialocuinţelor pe care le deţinînproprietatesau cu chirie,

aanexelorgospodăreşti, a curţilorşiimprejmuiriloracestora;
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 curăţareafatadelorlocuinţelorşiaaltorconstrucţiiamplasate la frontulstrăzii,
tencuireaşizugravireaperiodică a acestora, potrivitmăsurilorstabilite de consiliile locale;

 finalizareaconstrucţiilorîncepute, pe bazaautorizaţiiloreliberate de primari,
încondiţiileşiîntermenelestabilite de acestea;

 reparareaşiîntreţinereainstalaţiiloraferenteimobilelor;
 menţinereacurăţeniei pe trotuare, pe parteacarosabilă a străziisau a drumului, pe

porţiunea din dreptulgospodărieişi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 îndepărtareazapeziişi a ghetii de pe trotuarele din dreptulimobilelorîn care

locuiescsau pe care le folosescînaltescopuri;
 păstrareacurăţeniei pe arterele de circulaţieşiînlocurilepublice;
 respectareamăsurilorstabilite de consiliile locale

şijudeţenepentruasigurareaigieneipubliceşi a curăţenieiînlocalităţi;
 depozitareareziduurilormenajereşi a gunoaielornumaiînlocurile special amenajate de

autorităţileadministraţieipublice locale;
 curăţareamijloacelor de transport la intrareaacestora pe drumurilepublice.
 curăţareaşiîntreţinereaşanţurilor, rigolelorşipodeteloraferenteproprietăţii.

III Alte măsuri:
 se înterzicedepozitarea, pe domeniul public, a materialelor de oricefel cum ar fi:

utilaje, mărfuri, ambalaje, materiale de construcție, stoguri de fân,
strujenișialteasemenea;

 se interzicedeteriorareasaudistrugereasemnelor, indicatoarelor de oricefel, a
panourilor de afișaj, ainstalațiilor de iluminat public;

 se interzicescurgereaapeimenajere/rezidualeînstradă, înaltelocuripublicesau pe
terenulproprietateaaltor personae;

 cetățenii sunt obligațisăsupraveghezeanimalele la ieșirea din curtepână la locul de
pășuneși invers, fără a perturbatraficulrutier;

 esteinterzis ca păsărilesauanimaleledomesticesăpascăsausăpătrundă pe
proprietateaprivatăsaupublică a comunei, cetățeniifiindobligațisă se asigurecăacestea
nu vorpărăsispațiulamenajat pe proprietateaparticulară;

 cetățenii care dețincâini de pază, indiferent de mărime/talie, sunt
obligațisăasigureprotecția/siguranțacelorlalțicetățeniprinmenținereacâinilorînlesăsauîn
spații special amenajate, atât pe timp de zicâtși pe timp de noapte

Primar Viceprimar Inspector
Toma Ioan Pavel Strugariu Mircea Andrei Sahlean Veronica


