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ROMÂNIA                                                                                                            PROIECT, 
Județul GORJ                            Nr.973/16.02.2023 
COMUNA BERLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL,       
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Planului de măsuri al acțiunilor edilitar-gospodărești desfășurate 

pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, Județul Gorj, în anul 2023 
 

Consiliul local al comunei  Berlești , județul Gorj ; 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.974 din 16.02.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești, 

ca instrument de prezentare și motivare;  
- Raportul de specialitate nr.975 din 17.02.2023  privind aprobarea Planului acțiunilor 

edilitar-gospodărești desfășurate în anul 2023 pentru gospodărirea și înfrumusețarea 
comunei Berlești, județul Gorj;  

- prevederile art.2, alin.(2) art.4, art.8 și art 24 din Ordonanţei Guvernului nr.21 din 
30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 - prevederile O.G. nr. 43/1997 republicată privind regimul drumurilor, aprobată prin 
Legea nr. 82/1998 cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art.60 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021  privind 
regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile art.70 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu 
modificări si completări prin Legea 265/2006; 
 - prevederile art.2, alin.(2) și art.4 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
 

În temeiul art.129, alin.(1) și art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRÂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Planului de măsuri al acțiunilor edilitar-gospodărești desfășurate 
pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, Județul Gorj, în anul 2023,  
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Berlești şi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.  
 Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta în condițiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei, 
Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, Primarului comunei Berlești şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul instituţiei și prin postare pe pagina www.comunaberlești.ro.  

 
     P R I M A R,        Aviz pentru legalitate,  
        Iulian BERLESCU           Secretar general al comunei 
         Eugen ARGESANU 

http://www.comunaberlești.ro/
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       Anexa nr.1 
ROMANIA           la HCL Berlești nr.___ /__.__.2023 
JUDEȚUL GORJ  
COMUNA BERLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL,   
    
             
             
   

PLANUL DE MĂSURI  
 al acțiunilor edilitar-gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și înfrumusețarea 

comunei Berlești, Județul Gorj, în anul 2023 
 

 
 CAPITOLUL I 

Dispoziții generale  
Art.1. (1) Prezentul Plan de măsuri stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin 

autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenților economici şi 
persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea 
unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul comunei Berlești. 

(2) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei Berlești, buna 
gospodărire şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a 
autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a operatorilor economici şi 
a altor persoane fizice şi juridice. 

Art.2. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar - gospodăreşti 
constituie o obligaţie permanentă a Consiliului Local Berlești  şi a Primarului comunei 
Berlești, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fără 
personalitate juridică, precum şi a celorlalte persoane fizice şi juridice. 

 
CAPITOLUL II 
Obligațiile şi răspunderile Consiliului local şi Primarului    

 Art.3. Primarul comunei Berlești, judeţul Gorj împreună cu aparatul de specialitate 
al primarului au obligația  de a realiza următoarele măsuri:  

a) măsuri necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub 
supravegherea organelor de specialitate ale statului:  

- păstrarea igienei în școli și grădinițe;  
- urmărirea igienei și salubrității localurilor publice și produselor alimentare puse în 

vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;  
Măsurile au caracter permanent și vor fi duse la îndeplinire de conducerea primăriei, 

medicul de familie și personalul din cadrul serviciului de asistență medicală comunitară.  
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului; 
- ecologizarea zonelor unde au fost depozitate în mod necontrolat deșeuri (vegetale, 

PET-uri, hârtie, sticlă, metal, etc.) 
- depozitarea gunoiului de grajd în gospodăriile cetățenilor și pe loturile personale se 

va face pe platforme ecologice, cu respectarea principiului bunei vecinătăți, urmând să fie 
folosit ca îngrășământ natural pe terenurile agricole;  

- colectarea gunoiului menajer de către operatorul de salubritate, conform graficului 
de ridicare de la populație, agenți economici și instituții publice;  
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- continuarea acțiunii de colectare selective a deșeurilor de către persoanele fizice și 
juridice (PET, hârtie, sticlă și metal);  

Măsurile au caracter permanent și vor fi duse la îndeplinire de conducerea primăriei 
care va urmării permanent modul de realizare.  

c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin 
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; 

- se vor desfășura acțiuni de ecologizare a surselor şi cursurilor de apă prin 
eliminarea deșeurilor depozitate necontrolat;  

Măsurile au caracter permanent și vor fi duse la îndeplinire de conducerea primăriei 
care va urmării permanent modul de realizare.  

d) măsuri privind respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea 
teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor; 

- se va acționa pentru urmărirea modului de executare a lucrărilor de construire şi a 
respectării disciplinei în construcţii, urmărindu-se respectarea prevederilor cuprinse în 
autorizația de construire;   

- se va verifica în teritoriu stadiul executării lucrărilor de construire, conform 
autorizațiilor de construire/desființare eliberate;  

Măsurile vor fi duse la îndeplinire de responsabilul cu urbanism și amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

e) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, 
curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor 
drumuri comunale noi; 

- efectuarea de lucrări de întreţinere şi curăţeniei pe drumurile publice, mai ales pe 
cele care străbat centrul comunei DJ. 675 A  și DC 27 A;  

- se vor lua măsuri de igienizare a zonelor de protecţie  pe toate  drumurilor publice;  
- se vor executa lucrări de refacere şi pietruire a infrastructurii locale de drumuri 

care s-au degradat pe perioada iernii;  
- se vor inventaria drumurile de interes local care s-au degradat în perioada de iarnă 

în vederea efectuării lucrărilor de întreținere și balastare;  
 Măsurile vor fi duse la îndeplinire de conducerea primăriei care va urmării 

permanent modul de realizare.  
f) finalizarea construcţiilor începute; 
- se va urmării ca lucrările autorizate şi începute să se încadreze în termenele 

stabilite prin autorizaţia de construire;  
Responsabilul cu urbanism și amenajarea teritoriului cu atribuții pe linie de urbanism 

va urmării permanent ducerea la îndeplinire a acestor măsuri.  
g) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor; 
- se vor organiza acțiuni de salubrizare și igienizare în toate satele comunei.  
Măsurile vor fi duse la îndeplinire de conducerea primăriei. 
 k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea 

terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;  
- acţiunii de curăţire  a albiilor minore ale pâraielor de pe raza comunei Berlești din 

satele: Berlești, Lihulești și Pârâu Viu, din zona podurilor şi podeţelor cu beneficiarii 
dreptului de ajutor social stabilit conform Legii nr.416/2001.  

- decolmatarea şi curăţirea şanţurilor de către cetăţenii şi agenţii economici care îşi 
desfăşoară activitatea pe raza comunei Berlești;  

l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; 
- se va urmării întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor de 

alimentare cu apă a comunei Berlești.  
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Măsurile vor fi duse la îndeplinire de conducerea primăriei. 
s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a 

monumentelor de pe teritoriul comunei.  
- se vor lua măsuri de conservare și protecție a monumentului istoric - Biserica din 

lemn ”Sf. Voievozi”, Pârâu Viu, Berleşti;  
Măsurile vor fi duse la îndeplinire de conducerea primăriei. 
 

 CAPITOLUL III  
 Obligații și răspunderi ale Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte 
persoane juridice 
 Art.4.Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice din 
comuna Berlești la revin următoarele obligații:  

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, 
anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente 
acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 
întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv 
spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

c) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, 
precum şi pe căile de acces; 

d) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, 
inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de 
consiliile locale; 

e) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum şi 
materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile 
administraţiei publice locale; 

f) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le 
au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc; 

g) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea 
igienei publice şi curăţeniei în localităţi; 

h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice; 

i) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

j) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de 
administratorul domeniului public.  
 
 Art.5. Cetățenilor comunei Berlești, precum și celor aflați în tranzit le revin 
următoarele obligații  

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a 
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;  

b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la 
frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de 
consiliile locale; 

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

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;  
e) 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;  
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f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care 
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;  

g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;  
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei 

publice şi a curăţeniei în localităţi; 
i)depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 

amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 
j)să gestioneze corespunzător deșeurile animale pentru ca acestea să nu provoace 

disconfortul vecinilor. 
k) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 
l) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii; 

 
Art.6. Instituțiile publice, agenții economici, precum şi cetățenii comunei 

Berlești, au obligația să respecte următoarele reguli: 
(1) Să respecte restricţiile sau interdicţiile pentru protecţia apei, solului sau 

atmosferei; 
(2) Să nu provoace poluare, prin evacuarea cu ştiinţă în apă, în atmosferă sau pe sol 

a unor deşeuri sau substanţe periculoase;  
(3) Să nu depoziteze în spaţii subterane, deşeuri sau alte substanţe periculoase;   
(4) Să nu depoziteze materiale de construcţii sau de altă natură pe spaţiul verde sau 

carosabil, fiind interzisă folosirea domeniului public, îngrădirea, construcţiile improvizate şi 
în alte scopuri personale, fără avizul autorităţii administraţiei publice locale;  

(5) Să nu distrugă sau să taie copacii de pe domeniul public sau privat al comunei.  
(6) Să nu distrugă sau să rupă florile ori alte ornamente de pe domeniul public al 

comunei.  
(7)Să respecte reglementările referitoare la regimul de acces şi circulaţie, 

staţionarea, parcarea pentru diferite categorii de vehicule, fiind interzis parcarea şi 
staţionarea acestora pe spaţiul zonă verde, trotuare, staţii destinate mijloacelor de 
transport în comun sau alte locuri nepermise în acest scop;   

(8) Să nu păşuneze animalele în locurile unde acesta este interzis;  
(9) Să respecte prevederile legale în ce priveşte buna organizare şi funcţionare a 

transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor.  
(10) Să nu spele autovehiculele pe domeniul public, în faţa fântânilor sau a 

cişmelelor, cât şi în apropierea sau albiile pârâurilor de pe raza comunei Berlești. 
(11)Să nu deverseze dejecţii de orice fel în şanţul stradal, pe drumurile publice, în 

albiile râurilor sau pârâurilor.  
(12)Să nu păşuneze sau să lase libere animalele care reprezintă pericol pentru 

siguranţa cetățenilor ori pentru circulaţia autovehiculelor, pe şanţul stradal, pe drumurile 
comunale sau pe proprietăţile private ale locuitorilor comunei.  

(13)Să nu deţină şi să nu permită accesul liber al animalelor sau păsărilor pe 
domeniul public.  

(14)Să nu execute lucrări neautorizate de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide 
precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare.  
 
 CAPITOLUL IV 
 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 
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 Art.7 Pentru nerespectarea obligațiilor și regulilor prevăzute în Planul acțiunilor 
edilitar-gospodărești se vor aplica sancțiuni contravenționale conform Ordonanței 
Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 Art.8 (1)Contravenţiile săvârşite prin încălcarea prevederilor  prezentului plan se 
sancţionează după cum urmează ;  

a) cu amendă cuprinsă între 150 - 300 lei pentru încălcarea prevederilor art.4, lit. a), 
b) ,c) și d); 

b) cu amendă cuprinsă între 300 – 500 lei pentru încălcarea prevederilor art.4, lit. 
e),f), g) şi h);  

c) cu amendă de la 500 –1.000 lei pentru încălcarea prevederilor art.4 lit.i) şi j);  
d) cu amendă cuprinsă între 150 – 200 lei pentru încălcarea prevederilor art.5, lit. a), 

b), c) şi d);  
e) cu amendă cuprinsă între 200 – 300 lei pentru încălcarea prevederilor art.5,  lit. 

e), f), g), h);   
f) cu amendă cuprinsă între 300 – 500 lei pentru încălcarea prevederilor  la art.5,  lit. 

i), j), k) şi l);  
 g) cu amendă cuprinsă între 500 – 1000 lei pentru încălcarea prevederilor art.6, 
alin.(1) – (14).  
 (2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se face de către primar, împuterniciţii primarului, precum şi de către lucrătorii 
postului de poliţie.  
 (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face prin proces-verbal  de 
constatare a contravenției, întocmit în trei exemplare, din care unul se comunică 
contravenientului.  
 (4) Împotriva procesului-verbal  de constatare și sancționare a  contravenției se 
poate face plângere în termen de 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.  
 (5) Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
 
       

 
P R I M A R,             Întocmit,  

 Iulian BERLESCU           Secretar general al comunei 
         Eugen ARGESANU 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ  
PRIMĂRIA COMUNEI BERLEȘTI  

Nr. 974 din 16.02.2023 

 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

  La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri al acțiunilor edilitar-
gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, Județul 

Gorj, în anul 2023 

 
 
 Legislația specifică de protecția mediului impune aprobarea Planului acțiunilor edilitar-

gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, Județul 

Gorj, în anul 2023.  

 Acest Plan vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului înconjurător, 

curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico – sanitare în 

instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, 

podurilor, podeţelor, curăţarea şanţurilor, a străzilor, pieţelor a celorlalte locuri publice, transportul şi 

prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor, curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la 

frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora etc.  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 21/30.01.2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 215/2002,  consiliile locale adoptă, prin hotărâre 

la propunerea primarului, detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete ce revin instituţiilor 

publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor pentru buna 

gospodărire şi menţinerea curăţeniei în comuna Berlești judeţul Gorj. 

 În acest scop, conform Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, au fost stabilite sancțiunile în domeniul bunei gospodăriri și menținerii curățeniei  

localităţilor urbane şi rurale.  

 Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Planul de măsuri vor fi urmărite îndeaproape de 

către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Berlești.  

 Ca temei legal în susţinerea propunerii mele invoc prevederile O.G. nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările ulterioare, ale art.60 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 6, art. 31 şi art. 70 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

actualizată și ale art.2, alin.(2), art.4 și art.8 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre supus aprobării are o importanţă deosebită pentru localitate deoarece 

instituie obligaţii și reguli ce trebuie respectate de toate persoanele fizice şi juridice, dar şi  sancţiunile  

ce se vor aplica persoanelor ce încalcă aceste norme de convieţuire.   

 
 

P R I M A R, 
Iulian BERLESCU 
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ROMANIA  
CONSILIUL LOCAL BERLEȘTI  
JUDEȚUL GORJ  
SECRETAR GENERAL 
Nr. 975  din 16.02.2023 
 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
 La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri al acțiunilor edilitar-
gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, Județul 

Gorj, în anul 2023 
 
 

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Planului de măsuri al acțiunilor 
edilitar-gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, 
Județul Gorj, în anul 2023.  
 Principalele norme de gospodărire se referă la :  

- curăţirea drumurilor, străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice precum şi 
colectarea şi depozitarea rezidiurilor menajere ;  

- repararea şi întreţinerea drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţirea şi amenajarea 
şanţurilor  de scurgere a apelor;  

- întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea 
periodică a acestora; 

- organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţii; 
- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a terenurilor de joacă, a 

celorlalte locuri publice de agrement ;  
 Faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi economici, alte persoane juridice 
precum şi de cetăţeni care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a 
localităţilor urbane şi rurale le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor.  

Conform atribuțiilor ce revin autorităților publice locale, prevăzute în  Ordonanţa 
Guvernului nr.21 din 30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
aprobată prin Legea 515 /2002 cu modificările și completările ulterioare,  O.U.G. 
nr.57/2001 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. 
43/1997 republicată privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu 
modificările şi completările ulterioare, art.60 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 
nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări si completări prin Legea 
265/2006, se impune aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de 
măsuri al acțiunilor edilitar-gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea comunei Berlești, Județul Gorj, în anul 2023.  
 

 
ÎNTOCMIT, 

Secretar general comună 
Eugen ARGESANU 


