
ROMANIA
JUDETUL BACAc
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind intretinerea si exploatarea drumurilor comunale ~i satesti a podurilor si podetelor, a

loeurilor de parcare si trotuarelor din comuna Oituz, judetul Bacau

Consiliulloeal al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Vazand raportul d-lui vieeprimar, inregistrat cu nr.1379 din 27.01.2016 si expunerea de

motive a primarului inregistrata eu nr.2l2l din 04.02.2016 ;
Tinand cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local inregistrat cu

nr.2728 din 12.02.2016;
Avand in vedere prevederile art.128 din O.U.G. nr.195/2002, privind circulatia pe

drumurile publice, republicata, completata si modificata, ale art.7-1O din O.G. nr.21/2002,
privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, modificata si completata si ale art.8, 38, 39, 43
si 45 din O.G. nr.4311997, republicata, modificata si cornpletata;

In temeiul art.38, alin. (6), lit a), pct.13, 14 ~i 19, ~i art.4S alin.(l) din Legea adrninistratiei
pub lice locale nr.21S/200l, republicata, modificata si completata, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.1 Drumurile comunale si satesti de pe raza comunei Oituz sunt drumuri pub lice,
apart in domeniului public al eomunei Oituz, iar administratorul este Consiliullocal Oituz.

Art.2 Locuitorii comunei Oituz ~i cetatenii care I~i desfasoara activitatea pe raza comunei
Oituz, persoane fizice ~ijuridice au urmatoarele obligatii principale:

1. Sa ia masuri de pastrare a curateniei pe trotuare, drumuri publice, locuri de parcare si sa
indeparteze zapada ~i gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor ~i incintelor In care
l~i desfasoara activitatea;

2. Sa pastreze curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a drumurilor comunale si satesti, pe
portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

3. Sa nu depoziteze materiale(balast,nisip,lemne,ect), resturi si reziduuri de orice fel pe
platforma drumurilor publiee, pe marginea drumurilor pub lice, impiedicand astfel accesul
mijloacelor de transport sau a autospecialelor PSI, salvare, politie,

4. Sa nu spele, sa nu repare ~i sa nu schimbe uleiul autovehicolelor In zona drumurilor
publice;

5. Sa nu deverseze ape reziduale sau dejectii de la animale pe drumurile pub lice, in santuri
sau rigole;

6. Sa decolmateze santurile sau rigolele de scurgere a apei din dreptul proprietatilor pe care
le detin; , .

7. Sa ia rnasuri privind pierderes, prin scurgerea din vehicule, in timpul transportului, de
materiale de constructie sau d-e"alte materii;

8. Sa curate sau sa spale vehiculele de pamant, de materiale sau de alte substante;
9. Sa ia masuri privind scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de \ \

alta natura din autovehicule;
10. Sa ia masuri pentru a nu degrada total sau partial platforma drumului, a elementelor care

fac parte integranta din drum;
Art.3 (1) in cazul In care drumurile deschise circulatiei pub lice sunt afectate de producerea

unor situatii de urgenta sau In eaz de forta majora, administratorii acestora iau masuri pentru
restabilirea cireulatiei, prin variante ocolitoare ~i/sau alte amenajari cu caracter provizoriu, dupa
caz, inform and totodata utilizatorii cu privire la acestea.

(2) In situatia In care aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) necesita ocuparea
temporara a unor terenuri situate In zona drumului sau In afara acesteia, administratorul drumului
respectiv incheie procese-verbale cu autoritatile administratiei publice locale ~i cu detinatorii



terenurilor, urmand ea evenrua e e ~5:-3..:~· iri uvenite celor afectati sa se stabileas a onfonn
dispozitiilor legale 'in vigoare.

(3) In urma unor al i~-: arurale sau in alte cazuri de forta majora, degajarea
drumurilor va fi asigurata ~i de Servi iul Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

Art.4 Se aproba Programul de imretinere ~i exploatare a drumurilor comunale ~i satesti a
podurilor si podetelor, a locurilor de parcare si trotuarelor din comuna Oituz pe perioada
februarie-mai 2016, la propunerea Consiliului local.

Art.S Modernizarea drumurilor satesti se va face dupa terminarea lucrarilor de introducere
a sisternelor de alirnentare cu apa, canal si gaze pe tronsoanele respective. Pentru zone le unde nu
se justifica aceste investitii se vor demara lucrarile de balastare sau asfaltare, dupa caz.

Art.6 (1) Lucrarile aprobate se vor efectua cu utilajele din dotare sau prin scoatere la
licitatie a acestora, dupa caz, conform hotararii Consiliului local.

(2) Compartimentul achizitii pub lice, monitorizare lucrari pub lice, investitii va
intocmi documentatia necesara in vederea organizarii licitatiilor in termen de 30 zile de la
adoptatea hotararilor respective.

Art.7 Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza conform
Hotararii Consiliului local nr.l 08/2008.

Art.8 Primarul comunei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.9 Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, primarului

cornunei Oituz, viceprirnarului comunei ~i va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii.
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