ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

-Privind infiinţarea serviciului public de dezăpezire şi întreţinere drumuri, rigole, spaţii verzi şi alte spaţii
publice.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 27.03.2008, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 149/05.02.2008, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 150/05.02.2008;
¾ referatul nr. 187/15.02.2008, 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 O.G.nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local, actualizată;
¾ H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
¾ O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, actualizată;
¾ Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ Programul de dezvoltare economico-socială al comunei pe perioada 2007-2013, înregistrat la nr. 4.811/14.11.2006;
¾ Măsura 3.2.2. din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală : « Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, creşterea calităţii
vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, ca o cerinţă a îmbunătăţirii calităţii vieţii, creşterea atractivităţii
şi interesului pentru zonele rurale;
¾ Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
republicată, actualizată;
¾ Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
¾ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări
de intervenţii;
¾ Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată,
actualizată;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 188/25.02.2008;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 (4) lit. e) şi art. 125 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, actualizată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.l.-Se aprobă infiiinţarea Serviciului Public de Dezăpezire şi Întreţinere Drumuri, Rigole, Spaţii Verzi şi Alte
Spaţii Publice, al comunei Scînteia Judeţul Iaşi.
Art.2.- Viceprimarul comunei se va îngriji ca obiectivele vizând buna gospodărire, dezăpezire şi întreţinere a
drumurilor, rigolelor, spaţiilor verzi şi altor spaţii publice, ale comunei să fi realizate integral sau parţial, prin contribuţia
directă a cetăţenilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici.
Art.3.-Hotărârea se aplică începând cu data de 27.03.2008, data adoptării.
Art.4.-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

Contrasemnează,
SECRETAR
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 21
Din 27.03.2008

