ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pe anul 2006.
Consiliul local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară de astăzi
30.03.2006;
.Având în vedere nota de fundamentare prezentată şi susţinută de către domnul primar,
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 42/01.03.2006;
Având în vedere referatul nr. 36/28.02.2006, întocmit de viceprimarul comunei;
Având în vedere Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Având în vedere O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată cu unele
modificări prin Legea nr. 108/2004 cu modifiările şi completările ulterioare;
Având în vedere O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism înregistrat la nr.
50/03.03.2006;
Având în vedere votul favorabil exprimat în unanimitate de către membrii consilieri aflaţi în
funcţie;
Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (2) lit. l), r) şi t) din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/200l, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.46 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 2006, 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 , Ioan ONUŢĂ

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 12
Din 30.03.2006

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

Anexă la H.C.L. nr. 12/2006

PROGRAM DE MĂSURI
PRIVIND GOSPODĂRIREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA LOCALITĂŢILOR COMUNEI
SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI ÎN ANUL 2006
Prezentul program stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei
publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, persoanelor juridice şi cetăţenilor pentru
buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul
acestora în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 21/2002.
A. -Pentru anul 2006, administraţia locală îşi propune următoarele lucrări gospodăreşti:
1.- Finalizarea lucrărilor la podurile din satul Boroseşti( Gîzoaia, Creangă)- după cum
urmează:
a)- Pod Gîzoaia- tencuieli borduri, vopsit balustrada, umplutură de pământ la intrare pod
sat- valoarea estimată 10 milioane lei;
b)- Pod Creangă- turnarea timpanelor sau construcţia acestora din traverse C.F.R.,
turnare borduri( apărători), precum şi confecţionat balustradă din ţeavă de fier- valoarea
estimată 25-30 milioane lei.
2.- Reparaţii la cişmeaua”HABUZ” din satul Rediu, prin turnarea unei plăci de beton pe o
suprafaţă de circa 10 m.p., şi amenajarea unui drum de acces.
3.- Completări cu piatră pe drumul comunal 63, porţiunea Scînteia- sat Rediu, pe o
distanţă de 3 km.
4.- Continuarea pietruirii drumului principal din satul Ciocîrleşti, precum şi completarea
cu piatră acolo unde este cazul pe o distanţă de 1 km.
5.- Pietruirea în satul Tufeşti de Sus , a drumului sătesc( spre biserică, Simionesu şi Zaharia
Gheorghe) pe o distanţă de 1,5 km.
6.- Pietruirea în satul Boroseşti, pe o distanţă de 1 km.(uliţă Rangu, Rădeanu Aurel,
Tăcuţanu).
7.- Completări de piatră pe Scînteia Nouă şi Cîrpa.
8.- Continuarea lucrărilor pe tronsonul Gară-Primărie, prin turnarea unei şape din beton pe
traversele C.F.R. şi continuarea reparaţiilor până la primărie( banii alocaţi de la piaţă).
9.- În satul Lunca- Rateş, se vor continua lucrările la pod prin terminarea de suzidiri din
beton la cele 3 tuburi, turnarea timpanelor sau construirea din trverse C.F.R., turnat apărători şi
confecţionat balustradă metalică.
10.- Se vor mai executa şi următoarele lucrării în cursul anului 2006, după cum urmează:
- pregătirea drumurilor propuse pentru pietruit cu autogrederul, şi nivelarea celorlalte care
necesită această lucrare,
- confecţionat stănoage metalice în toate satele componente comunei, acestea fiind necesare în
campania de vaccinare a animalelor,
B.- Buna gospodărire, întreţinere, curăţenie, respectarea normelor de igienă a comunei
Scînteia, constituie o obligaţie permanentă a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a
celorlalate persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei.
1.- Aceştia vor întreţine în mod corespunzător imobilele în care îşi desfăşoară activitatea,
prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreţinerea firmelor, a faţadelor imobililelor, curăţirea şi

zugrăvirea periodică a acestora, precum şi a segmentului de şanţ- inclusiv a podeţului care îi
revine.
2.- Toţi locuitorii care au locuinţe pe arterele principale de circulaţie( drumuri,uliţe), au
obligaţia de a executa şanţuri de scurgere, desfundarea podurilor şi podeţelor, menţinerea
curăţeniei în zona drumurilor, îndepărtarea gunoaielor.
3.- De asemenea cetăţenii sunt obligaţi să păstreze curate albiile râurilor, intrzicându-se
cu desăvârşire deversarea gunoaielor, animalelor moarte, resturi menajere.
4.- Atât cetăţenii cât şi unităţile de pe raza comunei îşi vor înfiinţa platforme proprii de
gunoi în grădină sau în câmp, pe terenurile proprietatea fiecăruia, dar nu la marginea drumului.
Gunoiul rezultat de la animale cât şi cel din grădini va fi folosit ca îngrăşământ natural.
5.- Cadavrele de animale vor fi îngropate.
6.- Sursele de apă potabilă din comună vor fi gospodărite cu mare grijă de către
proprietarii acestora şi de către persoanele care se aprovizionează din aceste surse, având
obligaţia să execute ori de câte ori este nevoie igienizarea şi dezinfectarea acestora.
7.- Toate punctele comerciale şi de prestări servicii din comună, indiferent de profil vor fi
controlate asupra modului de desfacere a produselor, respectarea igienei sanitare şi a legalităţi
funcţionării.
Aceştia vor fi obligaţi să aibă coşuri de gunoi, iar pentru deşeuri să aibă containere.
8.- Deţinătorii de tractoare când execută lucrări agricole să nu întoarcă pe drumuri, iar pe
timp ploios tractoarele să nu circule pe drumurile de pământ.
9.- În anul 2006 sunt obligaţi să execute 3 zile de muncă la activităţi de gospodărire şi
înfrumuseţare în interesul comunităţii indiferent de sex toate persoanele care au vârsta cuprinsă
între 18 şi 65 ani, cu braţele, atelaje şi mijloace auto.
În afara persoanelor fizice obligaţia prestării celor 3 zile revine şi persoanelor juridice
indiferent de profilul de activitate de pe raza comunei.
Prin contribuţia în muncă a locuitorilor comunei noastre se are în vedere realizarea
următoarelor lucrări:
- asigurarea scurgeri apelor prin executarea de şanţuri, rigole, desfundarea podurilor,
podeţelor şi canalelor de scurgere pe traseele drumurilor judeţene şi comunale care străbat
comuna noastră.
- Menţinerea stării de curăţenie a zonei drumurilor din sate şi îndepărtarea gunoaielor.
- Transportul de pământ sau piatră cu mijloace hipo şi auto.
C. -Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la punctul B de către persoanele fizice, instituţiile
publice, agenţii economici şi persoanele juridice constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă :
- de la 200 RON la 500 RON- pentru persoanele fizice.
-de la 500 RON la 1.000 RON- pentru instituţiile publice, agenţii economici şi persoanele
juridice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Ioan ONUŢĂ

Întocmit,
VICEPRIMAR,
Ing. Mihăiţă RĂDEANU

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

