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Anexa la Proiect HCL nr.4805 din 3.08.2018

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

curăţeniei în interiorul localităţii Pîrteștii de Jos

I. Pe raza localității Pîrteștii de Jos se constituie 12 sectoare de activitate,
sectoare ce vor fi repartizate consilierilor locali în vederea îndrumării și
monitorizării activităților de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei pe teritoriul
comunei noastre, 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
Instituţii publice, agenţi economici şi celelalte persoane juridice
 întreţinere în stare corespunzătoare a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, prin

efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
 asigurarea repararea, spalarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,

întreţinerea firmelor şi a fatadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv
spalarea, curăţarea şi zugravirea periodică a acestora;

 asigurarea curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;

 asigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;

 depozitarea corespunzătoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi a
materialelor refolosibile;

 efectuarea şi menţinerea curăţeniei trotuarelor, a partii carosabile a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi gheaţa
de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea,
potrivit normelor stabilite de consiliile locale

Cetăţeni
 întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a

anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;
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 curăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii,
tencuirea şi zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile
locale;

 finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

 repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
 menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe

porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 îndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc

sau pe care le folosesc în alte scopuri;
 păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
 respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea

igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
 depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate

de autorităţile administraţiei publice locale;
 curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
 curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii.

III Alte măsuri:
 se înterzice depozitarea, pe domeniul public, a materialelor de orice fel cum ar fi:

utilaje, mărfuri, ambalaje, materiale de construcție, stoguri de fân, strujeni și alte
asemenea;

 se interzice deteriorarea sau distrugerea semnelor, indicatoarelor de orice fel, a
panourilor de afișaj, a instalațiilor de iluminat public;

 se interzice scurgerea apei menajere/reziduale în stradă, în alte locuri publice sau pe
terenul proprietatea altor personae;

 cetățenii sunt obligați să supravegheze animalele la ieșirea din curte până la locul de
pășune și invers, fără a perturba traficul rutier;

 este interzis ca păsările sau animalele domestice să pască sau să pătrundă pe
proprietatea privată sau publică a comunei, cetățenii fiind obligați să se asigure că
acestea nu vor părăsi spațiul amenajat pe proprietatea particulară;

 cetățenii care dețin câini de pază, indiferent de mărime/talie, sunt obligați să asigure
protecția/siguranța celorlalți cetățeni prin menținerea câinilor în lesă sau în spații
special amenajate, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte

Primar Viceprimar Inspector
Toma Ioan Pavel Strugariu Mircea Andrei Sahlean Veronica


