ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pe anul 2007.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 30.03.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 28/20.02.2007, prezentată şi susţinută de către domnul primar,
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 27/20.02.2007;
¾ referatul nr. 41/22.02.2007, întocmit de viceprimarul comunei;
¾ Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
¾ 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;
¾ O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism înregistrat la nr. 44/23.02.2007;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de către membrii consilieri aflaţi în funcţie;
¾ art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/200l, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l.-Se aprobă programul de măsurile privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul
Iaşi, care se vor efectua în anul 2007, 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.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, o va aduce la cunoştinţa primarului şi o va
afişa în locuri publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier , Mihăilă Nelu

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

Anexă la H.C.L
Nr. 15/.2007

P R O G R A M
PRIVIND GOSPODĂRIREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA SATELOR DIN COMUNA
SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI, ÎN ANUL 2007
I. DRUMURI, PODURI ŞI CĂI DE ACCES :
1.) Continuarea lucrărilor pe D.J. 246- porţiunea pod moară- primărie, prin turnarea unui
covor asfaltic.
2.) Lucrări de reparaţii pe D.J. 246- porţiunea Ion Popa, Bodeşti şi Tufeştii de Sus, prin
scarificarea cu autogrederul( unde este cazul) şi îmbrăcăminte cu balast.
3.) Lucrări de reparaţii şi îmbrăcăminte cu balast pe unele porţiuni a D.C.63.
4.) Lucrări de amenajare şi pietruire a circa 8 km. drumuri vicinale şi săteşti din pământ în
toate satele componente, precum şi întreţinerea cu produse de balastieră a drumurilor
vicinale şi săteşti care au fost pietruite şi care necesită reparaţii.
5.) Lucrări de scarificare cu autogrederul şi îmbrăcăminte cu balast a D.C. 62 - Ciocîrleşti.
6.) Reconstrucţia Podului Răducanu din satul Lunca Rateş, pe cursul Pârâului Rebricea.
7.) Construirea unui podeţ din tuburi de 600 mm. sau din ţeavă de fier în satul Boroseşti la
medean Damaschin.
8.) Construirea unui podeţ din tuburi de 600-800 mm. în „ Zărzărea” pentru acces în tarlaua
„Plop”.
9.) Turnarea unui pinten din beton la baza Podului Gîzoaia din satul Boroseşti.
10.)
Reparaţii la trotuarul cu acces spre Gara Scînteia, pe porţiunea primărie-piaţă.
11.)
Refacerea căii de acces spre piaţă( Hudiţa Popovici), prin turnarea unor trepte din
beton.
12.)
Decolmatarea podeţelor în special pe arterele principale de circulaţie( Ion Popa,
pod barieră, pod şes spre Rediu-Cîrpa).
13.)
Închirierea unui autogreder( circa 60-70 ore), pentru lucrări de scarificare, nivelare
şi împrăştierea pietrei pe drumurile vicinale şi comunale.
II. ILUMINAT PUBLIC.
1.) Reparaţii la reţeaua de iluminat public, completări cu corpuri de iluminat- precum şi
prelungirea traseului prin montarea cablului pentru iluminat public( unde este cazul).

III. REGULARIZĂRI, DECOLMATĂRI
TRAVERSEAZĂ TERITORIUL COMUNEI.

A
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1.) Decolmatarea Pârâului Rebricea pe o lungime de 1500-1600 m. de la intrare în
intravilanul localităţii Scînteia şi până pe şes( proprietatea Goroh).
2.) Decolmatarea Pârâului Rebricea Seacă pe lungimea de circa 400-500 m. în aval şi
amonte de pod”Sărături” care traversează D.J. 246.
3.) Decolmatarea Pârâului Rebricea Seacă pe o lungime de circa 300-400 m. pe şes în zona
Gheţiu Jorj.
4.) Lucrări de consolidare a malului Pârâului Rebricea în zona Traciu, unde datorită
precipitaţiilor abundente din lunile aprilie-mai 2006, malul spre Traciu s-a surpat pe o
distanţă de 25-30 m.
IV. SALUBRIZARE.
1.(Montarea unor coşuri de gunoi în zona S.C-urilor, A.F.-urilor, P.F.-urilor, şcoli,
bibliotecă, primărie, gară, alte instituţii.
V. LUCRĂRI ÎN PIAŢA SCÎNTEIA.
1.) Aşterneri de piatră pe drumul de acces moară, precum şi în incinta pieţii.
2.) Fixarea de porţi la intrarea în piaţă.
3.) Compartimentarea pieţei pe categorii de animale, precum şi construirea de padocuri
acoperite.
4.) Lucrări de nivelare cu autogrederul.
5.) Construirea unui crematoriu precum şi vidanjarea W.C-ului din piaţă.
6.) Construirea unui spaţiu pentru administrarea pieţei.
VI. ÎNVĂŢĂMÂNT.
1.) Continuarea lucrărilor de reabilitare a instalaţiei termice, electrice , precum şi
construirea de grupuri sanitare şi alimentare cu apă a celor 3 şcoli( Boroseşti, Rediu şi
Lunca-Rateş)- precum şi începerea lucrărilor la Şcoala Tufeştii de Sus.
2.) Începerea lucrărilor de R.K. la Şcoala Bodeşti.
3.) Începerea lucrărilor de construcţie la Şcoala Ciocîrleşti.
4.) Începerea lucrărilor de construcţie şi montaj a centralei termice la Şcoala Scînteia.
VII. PRIMĂRIE.
1.) Dotarea cu mobilier, precum şi cu mochete a birourilor instituţiei şi în sala de şedinţă.
2.) Montarea unui lambriu pe holuri, precum şi gresie pe cele două holuri( holurile mici).
3.) Compartimentarea spaţiului de la evidenţa populaţiei, precum şi schimbarea geamurilor
din lemn cu geamuri tip termopan.
4.) Dotarea serviciului de evidenţă a populaţiei cu xerox şi fax.

VIII. CULTURĂ, RELIGIE ŞI SPORT
1.) Reparaţii la sala din partea de Nord a Şcolii Tufeştii de Sus şi redată ca spaţiu pentru
manifestări social-culturale şi sportive pentru elevii şcolii şi tinerii din sat.
Întocmit,
PRIMAR,
Fănică SĂCĂLEANU

