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- SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ -

Către,

ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI, INSTITUȚIILE, SOCIETĂŢILE/ AGENȚII
COMERCIALI, PRESTATORII DE SERVICII și POPULAȚIA
MUNICIPIULUI FĂLTICENI

Potrivit Hotărârii Consiliului local al Municipiului Fălticeni cu nr. 151/
28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună
gospodărire pe raza municipiului Fălticeni, vă aducem la cunoștință faptul că deținătorii de
imobile sub orice formă și utilizatorii acestora, persoane fizice şi juridice au obligaţia ca pe
timp de iarnă, să îndepărteze ţurţurii de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului imobilului,
să cureţe în maxim 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă şi gheaţa formată pe
trotuarele aferente:
- imobilelor unde domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea,
- sediilor de firmă/ societăți comerciale /agenți economici,
- curţilor sau terenurilor deţinute sub orice formă,
astfel încât traficul pietonal și circulația pe căile de acces să se desfăşoare în condiţii normale.
La imobilele, în care la parter funcţionează, societăţi comerciale/ agenții sau prestatori
de servicii, obligaţiile menţionate mai sus revin acestor unităţi pe timpul funcţionării lor.
Deoarece blocurile de gheaţă şi ţurţurii formaţi în ultima vreme la nivelul acoperişurilor
pot răni în cădere persoanele care trec prin zonă sau pot avaria autovehiculele parcate,
reamintim cetăţenilor faptul că de îngrijirea şi curăţarea clădirilor şi faţadelor acestora se ocupă
proprietarii imobilului sau asociaţiile de locatari constituite.
Președinții și administratorii asociațiilor de proprietari vor lua măsuri operative pentru
preîntâmpinarea problemelor cauzate de cele prezentate mai sus.
Serviciile specializate de Pompierii acţionând numai în situaţii speciale, atunci când este
pusă în pericol viaţa şi/sau se pot produce pagube materiale majore sau dacă arhitectura
imobilelor nu permite îndepărtarea ţurţurilor de către cetăţeni.
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conf. art. 8 din HCL nr. 151/2013:
- între 300 şi 1000 de lei - pentru proprietarii persoanele fizice ori administratorii acestora;
- între 600 şi 2.000 de lei - pentru persoanele juridice, amenzile se încadrează.
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