ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pe anul 2008.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 27.03.2008, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 159/05.02.2008, prezentată şi susţinută de către domnul primar, Fănică Săcăleanu,
iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 160/05.02.2008;
¾ referatul nr. 175/15.02.2008, 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 referatul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism înregistrat la nr. 182/25.02.2008;
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;
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 2008, 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.-Prezenta hotărâre se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Vasile BUSUIOC

Nr. 17
Din 27.03.2008

Contrasemnează,
SECRETAR
Florin ILĂŞOAIA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

Anexă la H.C.L.
nr. 17/27.03.2008

P R O G R A M U L
PRIVIND GOSPODĂRIREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA SATELOR DIN COMUNA SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI, ÎN ANUL
2008
I. DRUMURI, PODURI ŞI CĂI DE ACCES :
1.) Reabilitarea şi modernizarea căii de acces pe traseul Gară-Primărie, prin lucrări de asfaltare şi construire
rigole de scurgere betonate.
2.) Începerea lucrărilor de asfaltare şi modernizare a drumului de utilitate publică D.C. 63 ce traversează pe o
distanţă de 10,20 km traseul din satele Lunca Rateş – Boroseşti – Scînteia - Rediu.
3.) Lucrări de întreţinere cu material pietros şi amenajarea cu autogrederul a D.J. 246 Scînteia – Tufeştii de Sus,
până la limita cu satul Focşasca, comuna Tăcuta, judeţul Vaslui.
4.) Lucrări de întreţinere cu autogrederul şi completări de piatră pe drumurile publice din comuna Scînteia, pe care
s-au aşternut piatră.
5.) Lucrări de nivelare cu autogrederul şi pietruire a uliţelor din pământ (unde pot intra utilajele).
6.) Reparaţii la trotuarele existente în comuna Scînteia – prin turnarea unei cămăşi de cel puţin 5 cm beton.
7.) Închirierea unui autogreder în mai multe etape pentru cel puţin 100 de ore, pentru a se putea realiza lucrările
propuse.
8.) Reconstruirea podului din satul Lunca Rateş –la Răducanu din tuburi de 1200 mm, precum şi construirea unor
podeţe din tablă (5 mm). La traversări de drumuri, intersecţii, intrări pe uliţe, vor fi construite cel puţin 20 de
podeţe.
9.) Începerea demersurilor pentru procurarea unui buldoexcavator multifuncţional necesar pentru dezepeziri,
încărcat piatră, săpat rigole.
10.) Procurarea unei cantităţi de 2,00 tone motorină, necesară la diferite lucrări.
11.) Montarea de stănoage pentru vite în toate satele, necesare pentru acţiunile intreprinse de Circa veterinară
Scînteia, pentru tratamente, probe de sânge, monte.
12.) Confecţionarea unor pubele pentru depozitarea selectivă a deşeurilor în toate satele comunei.
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 A ALBIILOR PÂRÂURILOR CE TRAVERSEAZĂ TERITORIUL COMUNEI.
1.) Închirierea unui excavator pentru nivelarea rupturilor rezultate prin decolmatarea cursurilor de apă, lucrare ce
a fost executată în anul 2007.
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IV. SALUBRIZARE.
1.) Montarea unor coşuri de gunoi în special în zonele aglomerate, în apropierea agenţilor economici, şcolilor şi
celorlalte instiruţii publice.
2.) Închirierea unui excavator pentru nivelarea depozitului de gunoi de la „Lutăria Bodeşti”.
V. ÎNVĂŢĂMÂNT.
1.) Continuarea lucrărilor de construire la şcoala primară din satul Ciocîrleşti, pentru începerea noului an şcolar în
noul sediu.
2.) Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare la şcoala generală din satul Bodeşti.
3.) Continuarea lucrărilor la utilităţi la şcoala generală „Axinte Uricariul” din satul Scînteia.
4.) Obţinerea fondurilor necesare pentru începerea lucrărilor la şcolile din Scînteia, cel 2 (două) grădiniţe din
Scînteia şi Boroseşti, şcoala Tufeştii de Sus – Utilităţi, întocmirea documentaţiei pentru şcoala Rediu, extindere
şcoala Bodeşti.
VI. PRIMĂRIE.
1.) Lucrări de reparaţie şi igienizare la sediul primăriei
2.) Dotarea serviciului de evidenţă a populaţiei cu echipamante TIC (cameră mobilă de preluat imagini pentru
întocmirea cărţilor de identitate la acţiunile ce se execută periodic la sediile primăriilor din localităţile arondate la
S.P.C.L.E.P., ş.a.)
VII. CULTURĂ, RELIGIE ŞI SPORT
1.) Lucrări de reparaţii curente la Biblioteca comunală (înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC, alte
lucrări de construcţii imperios necesare).
2.) Montarea centralei termice la Biblioteca comunală.
Întocmit,
PRIMAR,
Fănică SĂCĂLEANU
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