ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pe anul 2009.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 31.03.2009, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 61/27.02.2009, prezentată şi susţinută de către domnul primar, Fănică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 66/27.02.2009;
referatul nr. 73/27.02.2009, întocmit de viceprimarul comunei;
art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
referatul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism înregistrat la nr. 76/27.02.2009;
votul favorabil exprimat în unanimitate de către cei 13 membri consilieri aflaţi în funcţie;
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.l.-Se aprobă programul de măsurile privind gospodărirea comunei Scînteia, judeţul Iaşi, care se vor
efectua în anul 2009, 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,
Bătrânică Viorel

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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Anexă la H.C.L.
nr. 17/31.03.2009
P R O G R A M U L
PRIVIND GOSPODĂRIREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA SATELOR
DIN COMUNA SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI, ÎN ANUL 2009

I.DRUMURI, PODURI ŞI CĂI DE ACCES :
1) Lucrări de întreţinere cu piatră a drumurilor comunale şi săteşti, în special a celor unde pietruirea s-a
realizat într-un singur strat.
2) Lucrări de nivelare şi întreţinere precum şi refacerea rigolelor de scurgere cu autogrederul a drumurilor
publice din satele componente comunei Scînteia.
3) Reparaţii şi desfundarea podurilor şi podeţelor din comuna Scînteia, precum şi construirea unor
podeţe din ţeavă recuperată acolo unde va fi cazul. Aceste lucrări vor fi realizate de beneficiarii Legii
416/2001 pe baza unor programe de lucrări trimestriale.
4) Reparaţiile la trotuarele existente în comuna Scînteia prin turnarea unei cămăşi din beton de cel puţin
5 cm.
5) Procurarea unei cantităţi de 2 tone motorină necesară la diferite lucrări.
6) Deplasarea pe drumurile publice, pe timp ploios a tractoarelor sau altor maşini agricole se va face
numai pentru nevoi urgente, protejând în acest fel platforma drumului.
7) În timpul lucrărilor agricole, atât cât este posibil, pentru deplasarea utilajelor agricole, se vor folosi
drumurile lăturalnice şi drumurile de exploatare, pentru a se evita trecerea prin centrul satelor.
8) În timpul lucrărilor agricole( arat, discuit, însămânţat, recoltat), manevrele de întoarcere, încărcaredescărcare, aprovizionare a utilajelor agricole, se va realiza strict în interiorul tarlalei, protejând în
acest fel drumul. La ieşirea din tarla, utilajul trebuie curăţat de resturi vegetale şi eventualele urme de
pământ.
II. ILUMINATUL PUBLIC:
Reparaţii la reţeaua de iluminat public, completării cu corpuri de iluminat precum şi prelungirea
traseului prin montarea cablului pentru iluminat ( unde este cazul).
III. SALUBRIZARE :
1) Confecţionarea şi montarea unor coşuri de gunoi şi în celelalte sate ale comunei unde nu s-au pus( în
aproprierea şcolilor, magazinelor şi alte instituţii).
2) Închirierea unui excavator pentru închiderea tuturor gropilor de gunoi din satele componente comunei
Scînteia. Începând cu data de 17. iulie. 2009, este interzis depozitarea deşeurilor menajere. Vom afişa
în timp util lista deşeurilor menajere.
3) Gunoiul de grajd, care este un îngrăşământ valoros se va depozita de fiecare gospodar la capătul
tarlalelor, la cel puţin 2 m.de rigola de scurgere a drumului şi de cel puţin 25 m. faţă de sursele de apă.
4) Procurarea de saci menajeri şi distribuirea către populaţie în vederea colectării selective a deşeurilor
menajere. În acest sens ne vom deplasa cu mijloace auto în sate, pentru colectarea deşeurilor după
un program pe care îl vom stabili şi aduce la cunoştiinţa populaţiei.
5) Lucrările de igeenizare a albiilor cursurilor de apă ce traversează teritoriul comunei Scînteia, se va
face prin tăierea vegetaţiei şi strângerea deşurilor din alibi( pet-uri, pungi de plastic, alte materiale).
IV. ALTE ACŢIUNI:
Confecţionarea a 3 staţii de MAXI-TAXI în satele Scînteia, Boroseşti şi Bodeşti.
1) Procurarea şi montarea de indicatoare de pentru semnalizarea satelor componente ale comunei,
precum şi a instituţiilor publice din comună.
2) Montarea unui număr de 14 adăpători pentru animale pe păşunile comunale.
3) Executarea gardului din plasă din zona pieţei pe porţiunea Moară-Punte.
Viceprimar,
Darabană Mihai

