ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul Iaşi, în anul 2010.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară din 31.03.2009, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 469/26.02.2010, prezentată şi susţinută de către domnul primar, Fănică Săcăleanu,
iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 475/26.02.2010;
¾ referatul nr. 481/26.02.2010, întocmit de viceprimarul comunei;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 487/01.03.2010;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de către cei 13 membri consilieri aflaţi în funcţie;
¾ art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/200l, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă programul de măsurile privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul Iaşi, care se vor
efectua în anul 2010, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-În baza art. 12-18 din O.G. nr. 21/2002, obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi
înfrumuseţare a comunei vor fi realizate integral sau parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor, instituţiilor publice şi
agenţilor economici.
Art.3.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Petrică MIRON

Contrasemnează
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 16
Din 31.03.2010
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
PRIMAR

Anexa la H.C.L.
nr. 16/31.03.2010

PROGRAMUL PRIVIND GOSPODĂRIREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA SATELOR
DIN COMUNA SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI, ÎN ANUL 2010
I.

Drumuri, poduri si cai de acces

1. Lucrari de intretinere cu piatra a drumurilor comunale si satesti in toate satele comunei;
2. Lucrari de nivelare si intretinere, precum si refacerea rigolelor de scurgere a drumurilor publice cu
autogrederul, din satele componente ale comunei Scinteia;
3. Reparatii si desfundarea podurilor si podetelor din comuna Scinteia, precum si turnarea unor capete
de pod pentru consolidare (acolo unde e cazul);
4. Turnarea a 270-280 m de trotuar pe tronsonul punte-gara;
5. Reparatii la puntea de trecere peste paraul Rebricea din satul Lunca Rates (zona Busuioc);
6. Procurarea unei cantitati de 2 t motorina, necesara la diferite lucrari;
7. Deplasarea pe drumurile publice pe timp polios a tractoarelor sau a altor masini agricole se va face
numai pentru nevoi urgente, protejand in acest fel platforma drumului;
8. In timpul lucrarilor agricole, atat cat e posibil, pentru deplasarea utilajelor agricole se vor folosi
drumurile laturalnice si drumurile de exploatare pentru a se evita trecerea prin centrul satelor;
9. In timpul lucrarilor agricole (arat, discuit, insamantat, recoltat), manevrele de intoarcere, incarcaredescarcare, aprovizionarea utilajelor agricole cu carburanti, se vor realiza strict in interiorul tarlalei, protejand in acest
fel platforma drumului. La iesirea din tarla, utilajul va fi curatat de resturi vegetale si eventuale urme de pamant .
II.

Salubrizare

1. Confectionarea a cel putin 50 de cosuri de gunoi pentru a fi montate in satele unde nu exista (in
special in apropierea scolilor, magazinelor, bisericilor, de-a lungul cailor de acces);
2. Supravegherea in permanenta a fostelor depozite de gunoi si interventia imediata in caz de depozitare
necontrolata a deseurilor (fostele depozite de gunoi fiind monitorizate de Protectia Mediului si Consiliul Judetean
Iasi);
3. Gunoiul de grajd, care este un ingrasamant natural valoros, se va depozita de fiecare gospodar la
apatul tarlalei, la cel putin 2 m de rigola de scurgere a drumului si la cel putin 25 m fata de sursele de apa;
4. Procurarea de saci menajeri si ditribuirea catre populatie, in vederea colectarii selective a deseurilor
menajere, saci ce vor fi depozitati in containere amplasate in diferite puncte ale satului;
5. Lucrarile de igienizare a albiilor cursurilor de apa ce traverseaza teritoriul comunei Scinteia se vor face
prin taierea vegetatiei si colectarea deseurilor din albii (PET-uri, pungi de plastic, alte materiale).
6. Agentii economici care desfasoara diferite activitati pe raza comunei Scinteia au obligatia de a
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intretine curatenia rigolelor de scurgere, precum si a portiunii de drum pe o raza de cel putin 50 m in jurul cladirii in
care isi desfasoara activitatea.
7. Institutiile publice (in special scolile) de pe raza comunei Scinteia care sunt generatoare de deseuri
menajere (Programul Guvernamental “Corn si lapte”) vor intretine curatenia atat in incinta institutiei, cat si in exterior.
III.

Alte actiuni

1. Construirea a 4 statii de maxi-taxi in satele Scinteia, Borosesti, Bodesti;
2. Procurarea si montarea de indicatoare pentru semnalizarea satelor componente ale comunei, precum
si a institutiilor publice;
3. Construirea unei parcari in apropierea Primariei Scinteia;
4. Continuarea construirii unor fantani pe izlazurile comunei, precum si montarea de adapatori pentru
animale; in satul Scinteia se va construi o acumulare de apa cu suprafata de 400-500 mp.
5. Amenajarea unor terenuri de sport in satele in care nu exista asemenea constructii;
6. Demolarea Scolii cu clasele I-IV Ciocarlesti (corpul vechi);
7. Confectionarea unui sopru din teava si tabla, necesar pentru gararea utilajelor din dotarea Primariei;
8. Reparatii la magazia Primariei prin inlocuirea acoperisului, schimbarea geamurilor, usilor, precum si
interventii la pereti; demolarea partii de cladire care a functionat ca grajd pentru animale, deoarece este intr-o stare
avansata de degradare;
9. Confectionarea unui gard din jaluzele de brad de-a lungul drumului satesc 322 (corpul vechi al
Primariei).
PRIMAR,
Fănică SĂCĂLEANU
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