ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA POIANA BLENCHII
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 7
DIN 31.03.2011
Privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea localitatilor
comunei Poiana Blenchii pe anul 2011

Consiliul local al comunei Poiana Blenchii,
Avand in vedere :
 Raportul secretarului comunei, privind punerea in aplicare a
prevederilor O.G.nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor
rurale si urbane;
 Expunerea de motive a primarului comunei;
 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei;
 Prevederile O.G. nr. 21/2002, privind gospodariirea localitatilor
urbane si rurale, aprobata prin Legea nr. 515/2002;
 Art. 36, alin. 2, lit (b si c) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata,
In temeiul art. 45, alin.1, din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
ART.1. Se aproba Programul de masuri privind gospadarirea localitatilor
apartinatoare comunei Poiana Blenchii, pentru anul 2011, conform anexei, parte
integranta la prezenta hotarare.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul si
viceprimarul comunei.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica :





Institutiei Prefectului judetului Salaj;
Dosar de sedinta;
Primarului comunei;
Cetatenilor, prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BIRTAS LIVIU

CONTRASEMNEAZA
SE CRETARUL COMUNEI
Coste Natalia

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA POIANA BLENCHII
PROGRAM DE MASURI
Privind gospodarirea localitatilor comunei Poiana Blenchii pentru anul 2011
Activitatea de buna gospodarire si de infrumusetare a localitatilor urbane si rurale
este prevazuta in OG 21/2002 precum si in Legea 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata
Din actele normative mentionate mai sus consiliile locale si primarii raspund de
organizarea, conducerea, indrumarea si controlul intregii activiatati de infrumusetare a
localitatilor din comuna.
I.

RASPUNDERI CE REVIN CONSILIULUI LOCAL

Sa asigure mobilizarea permanenta a cetatenilor la efectuarea lucrarilor de curatenie
in propriile gospodarii, de intretinere a locuintelor, a anexelor gospodaresti precum si a
imprejmuirilor.
Pentru mobilizarea cetatenilor la actiunile mai sus mentionate vor fi antrenati
consilieri locali,
angajatii primariei aducand la cunostinta fiecarui cetatean obligatiile pe care le au
privind curatenia in propria gospodarie
Raspunde : Primar, consilieri locali
a) Folosirea tuturor mijloacelor de informare a cetatenilor privind obligatiile pe care le
au cei care doresc sa construiasca cu respectarea prevederilor Legii 543/2001
Termen permanent
raspunde : Viceprimarul
b) pentru mentinerea in tot timpul anului in stare de circulatie a drmurilor si ulitelor
din comuna, vor fi folosite utilajele primariei pentru incarcat si transportat balastru
iar pentru asternerea lui pe carosabil va fi folosita forta de munca beneficiara a Legi
416/2001 precum si muncitorii angajati potrivit Legii 76/2002.
Raspunde : Viceprimarul
c) Consiliului local ii revine raspunderea conform HG 349/2005 a Legii 515/2001
republicata sa intreprinda masurile necesare implementarii si conformarii Ordinului
nr. 1274/2005 in domeniul protectiei mediului scop in care va actiona pentru :
- se va asigura fiecarei gospodarii saci in care sa selecteze deseurile
refolosibile (peturi, cartoane, folie de polietilena, hartie) asigurand ridicarea
acestora de la populatie o data pe luna.
- Deseurile solide se ridica de doua ori pe luna
Termen 15 ilulie 2011
raspunde : Viceprimar
d) Consiliulul local impreuna cu conducerea scoli din localitate vor mobiliza elevii
pentru intretinerea monumentelor eroilor din cele doua sate Poiana Blenchii si
Gostila
Rasunde : primarul comunei

II.

RASPUNDERILE AGENTIOLR ECONOMICI

-

Consiliul local impreuna cu primarul va actiona pentru ca agentii economici
sa respecte masurile prevazute in OG 21/2002
a) Intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea executand permanent
curatirea imobilieor, spoirea peretilor, curetenie in jurul cladirilor si in
spatile se depozitare a marfurilor.
b) Sa respecte prevederile legale cu privirea la sortarea deseurilor menajere
c) Sa participe in caz de nevoie cu mijloace banesti si materiale pentru
mentinerea ordinei si curateniei si la protectia mediului
Sarcinile ce revin agentilor economici le vor fi aduse la cunostinta in scris de
viceprimarul comunei .
III.

OBLIGATII CE REVIN CETATENILOR

Prin grija viceprimarului a consilierilor locali si a salariatilor primariei vor fi aduse la
cunostinta cetatenilor comunei Programul de masuri privind gospodarirea localitatilor
pentru anul 2011 ce a fost aprobat in sedinta Consiliului local din 31.03.2011, prin
hotararea nr. 7.
a) intretinerea in perfecta stare de curatenie a imobilelor,curtilor si imprejmuirilor
b) interzicerea deversarii apelor reziduuale din gospodarii in santuri sau in cursurile de
apa
c) curatirea zilnica a trotuarelor si santurilor din dreptul locuintelor
d) interzicerea depozitarii pe malurile cursurilor de apa a resturilor vegetale, crengi de
la curatatul pomilor si a viei sau a deseurilor menajere din gospodarie
e) toate resturile vegetale din gospodarie se vor depozita in platforme in vederea
produceri compostului
In perioada 1-25 aprilie la nivelul comunei va fi declansata actiunea « Luna
curateniei » perioada in care intreaga populatie , institutile publice si agentii
economici vor executa lucrari de igenizare si infrumusetare a comunei.
Pentru buna desfasurare a activitatilor mai sus mentionate s-au repartizat
consilierii si salariatii primariei pe sectoare de activitate dupa cum urmeaza :
1. Sectorul l : Drumul judetean de la pod pana la Faur – Muntean Grigore si
Blenche Susana
2. Sectorul 2 Drum judetean – limita cu judetul Maramures Birtas Liviu si
Varga Mihai
3. Sectorul 3 Scoala gimnaziala pana la drumul Falcusa Birtas Lia si Teglas
Gabriela
4. Sectorul 4 : Pe vale de la Mocanu Nicolae pana la Both Victor(pod)-Hatos
Vasile- Contis Emil
5. Sector 5 : Mada, Ilisie si Sleam – Teglas Liviu
6. Agenti economici –Contis Maria
GOSTILA
1. Sectorul l : Pe lunca si Gostilita – Both Ioan- Farcas Ana Maria
2. Sectorul 2 : Cooperativa, Suseni, Valea cea Mare – Balc Vasile
FALCUSA
Delegatul satesc- Magurean Tiberiu
VICEPRIMAR
MURESAN AUREL

