
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.34/2009 
privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv” a 

competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui 
 

având în vedere oferta Ziarului „Obiectiv” pentru realizarea unui parteneriat în scopul 
antrenării locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, a agenţilor  economici şi a instituţiilor 
publice locale pentru îndeplinirea obiectivelor de bună gospodărire a localităţilor şi protecţia mediului 
înconjurător ; 

în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
H O T Ă R Ă ŞT E : 

 
Art.1. – Se aprobă desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv”, competiţia 

„Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui. 
Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a competiţiei „Cea mai curată 

comună” din judeţul Vaslui, pentru realizarea obiectivelor de bună gospodărire, în anul 2009, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Finanţarea cheltuielilor necesare pentru constituirea fondului de premii se va asigura 
din sponsorizări. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica primarilor comunelor din judeţul Vaslui. 
                              Vaslui, 27 martie  2009  

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                               Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 
 

                                     



ANEXĂ 
                                                             la Hotărârea nr.34/2009  

 
R E G U L A M E N T 

pentru organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv”, 
a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui 

 
I. SCOPUL COMPETIŢIEI 
Art.1. – Scopul competiţiei „Cea mai curată comună” este de antrenare a locuitorilor 

unităţilor administrativ-teritoriale, a agenţilor economici, instituţiilor şi serviciilor publice locale 
pentru realizarea obiectivelor de bună gospodărire a localităţilor în anul 2009, prin valorificarea cât 
mai eficientă a potenţialului uman şi material din judeţul Vaslui. 

 
II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI 
Art.2. – Competiţia se va organiza şi desfăşura, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul 

„Obiectiv”, pe baza obiectivelor stabilite prin prezentul regulament. 
Art.3. – Obiectivele ce vor fi avute în vedere în cadrul evaluării şi acordării punctajului 

pentru fiecare din acestea, sunt următoarele : 
a) întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor şi podeţelor, de interes local, curăţirea şi 

amenajarea şanţurilor ; 
b) întreţinerea fântânilor, puţurilor şi celorlalte surse de apă potabilă, colectarea şi depozitarea 

reziduurilor menajere, deratizarea, dezinsecţia şi asanarea focarelor de infecţie ; 
c) respectarea de către locuitori, agenţii economici şi instituţiilor publice locale a normelor 

privind igiena şi curăţenia locuinţelor, clădirilor instituţiilor în care funcţionează, a anexelor 
gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor ; 

d) întreţinerea zonelor verzi, de odihnă şi agrement din administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale, amenajarea terenurilor de sport şi a locurilor de joacă pentru 
copii ; 

e) consolidarea şi întreţinerea digurilor şi malurilor, executarea lucrărilor de protecţie şi 
întreţinere a albiilor şi cursurilor de apă, efectuarea altor lucrări de protecţie contra 
inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării 
apelor. 

Art.4. – Punctajul ce se va acorda pentru fiecare obiectiv este următorul : 
1. Curăţarea platformei drumului de noroi ( potmol, anrocamente, arbori, etc.)  

 - 5 puncte ; 
 2. Eliminarea gropilor şi adânciturilor prin acoperire cu materiale din categoria celor folosite la 
executarea drumului ( pentru drumurile din pământ şi pietruite ) : 
   - 10 puncte ; 
 3. Decolmatarea sau desfundarea şanţurilor şi a rigolelor existente şi executarea şanţurilor pe 
porţiunile pe care acestea nu există : 
   - 50 puncte ; 
 4. Întreţinerea indicatoarelor de circulaţie ( îndreptarea, spălarea, vopsirea ) : 
  - 5 puncte ; 
 5. Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor ( coronamente, garduri, borne, etc.) : 
  - 5 puncte ; 
 6. Estetica rutieră a drumurilor : curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre de animale, a 
platformei drumurilor, a talazurilor, a şanţurilor, a locurilor de parcare, a fântânilor şi a spaţiilor verzi : 
  - 5 puncte ; 
 7. Întreţinere poduri şi podeţe : curăţarea căii de noroi şi gunoaie; înlăturarea din albie ( în 
zona podurilor ) a depunerilor, a plantaţiilor care împiedică scurgerea apelor şi curăţarea de răgălii; 
desfundarea şi decolmatarea podeţelor; văruire şi vopsire parapeţi şi timpane : 
  - 20 puncte ; 
 8. Întreţinerea  fântânilor : starea igienico-sanitară a acestora ( curăţare, starea butucului, 
dotarea corespunzătoare cu găleată proprie, eventual sistem de adăpare separată a animalelor ) : 
  - 20 puncte ; 



 9. Întreţinere puţuri şi alte surse de apă ( sisteme centralizate de alimentare cu apă ) păstrarea 
lor în stare corespunzătoare conform normelor ( zonă de protecţie, capace, starea de curăţenie din 
apropriere ) : 
  - 20 puncte ; 
 10. Existenţa în fiecare localitate conform Planului urbanistic general şi a legislaţiei în vigoare, 
a platformelor pentru depozitarea gunoaielor şi a puţurilor seci : 
  - 50 puncte ; 
 11. Efectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie conform normelor în vigoare şi asanarea 
focarelor de infecţie : 
  - 10 puncte ; 
 12. Respectarea de către agenţii economici şi instituţiile publice locale a normelor privind 
igiena şi curăţenia clădirilor, curţilor şi împrejurimilor : 
  - 70 puncte ; 
 13. Respectarea de către locuitori a normelor privind igiena şi curăţenia locuinţelor, anexelor 
gospodăreşti, curţilor şi împrejurimilor : 
  - 30 puncte ; 
 14. Amenajarea terenurilor de sport şi a locurilor de joacă pentru copii : 
  - 50 puncte ; 
 15. Întreţinerea zonelor verzi, de odihnă şi agrement din administrarea autorităţilor publice 
locale : 
  - 50 puncte. 

Art.5. – Primarii comunelor clasate pe primele locuri vor fi premiaţi după cum urmează : 
- locul I – 30 mii lei  
- locul II – 20 mii lei 
- locul III – 10 mii lei 

Art.6. – Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, prin dispoziţie, va constitui comisia 
pentru evaluarea competiţiei, acordarea punctajelor şi stabilirea primarilor care urmează a fi premiaţi. 

               Comisia va fi  formată din vicepreşedinţii consiliului judeţean, consilierii judeţeni 
desemnaţi de grupurile de consilieri, reprezentanţii Ziarului „Obiectiv”, specialişti din cadrul 
aparatului de specialitate. În componenţa comisie vor fi atraşi specialişti şi din cadrul serviciilor 
publice deconcentrate cu atribuţii în domeniu. 

               Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Direcţia tehnică a Consiliului 
judeţean Vaslui. 

Art.7. – Acordarea premiilor se va face de către consiliul judeţean prin hotărâre la 
propunerea comisiei prevăzută la art.6 din prezentul regulament. 

Art.8. – Participarea comunelor la competiţia prevăzută de prezentul regulament se va face 
pe baza notificării făcută consiliului judeţean de către primari cu aprobarea consiliilor locale 
respective. 

              Notificarea se va face în termen de 10 zile de la primirea prezentului Regulament. 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat 
cu Ziarul „Obiectiv” a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Pentru antrenarea locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, a agenţilor economici şi a 

instituţiilor publice locale, pentru realizarea obiectivelor de bună gospodărire a localităţilor şi protecţia 
mediului înconjurător în anul 2009, prin valorificarea cât mai eficientă a potenţialului uman şi 
material din judeţul Vaslui, s-a iniţiat competiţia „Cea mai curată comună”. 

Competiţia se va desfăşura pe baza obiectivelor stabilite prin regulament, în urma 
evaluării şi acordării unui punctaj de către „un juriu” format din reprezentanţi ai consiliului judeţean, 
ai Ziarului „Obiectiv” şi serviciilor deconcentrate cu atribuţii în domeniu. 

Obiectivele ce vor fi avute în vedere în cadrul acestei competiţii sunt următoarele : 
a) întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor şi podeţelor, de interes local, curăţirea şi 

amenajarea şanţurilor ; 
b) întreţinerea fântânilor, puţurilor şi celorlalte surse de apă potabilă, colectarea şi depozitarea 

reziduurilor menajere, deratizarea, dezinsecţia şi asanarea focarelor de infecţie ; 
c) respectarea de către locuitori, agenţii economici şi instituţiile publice locale a normelor privind 

igiena şi curăţenia locuinţelor, clădirilor instituţiilor în care funcţionează, a anexelor 
gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor ; 

d) întreţinerea zonelor verzi, de odihnă şi agrement din administrarea autorităţilor publice locale şi 
instituţiilor publice locale, amenajarea terenurilor de sport şi a locurilor de joacă pentru copii ; 

e) consolidarea şi întreţinerea digurilor şi malurilor, executarea lucrărilor de protecţie şi 
întreţinere a albiilor şi cursurilor de apă, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, 
asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor ; 

f) eliminarea tuturor surselor de poluare a mediului înconjurător . 
În cadrul competiţiei comunele clasate pe primele locuri vor fi premiate după cum urmează : 

Premiul I - 30 mii lei 
Premiul II - 20 mii lei 
Premiul III - 10 mii lei 

Participarea la competiţia „Cea mai curată comună” se va face pe baza notificării făcută 
consiliului judeţean de către primari cu aprobarea consiliilor locale respective. 

Având în vedere considerentele arătate mai sus, vă propun dă adoptaţi proiectul de hotărâre 
în forma prezentată. 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

 
 


