ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA CINDE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Programului de actiuni
privind salubrizarea ~i igienizarea localitatii

Consiliullocal al comunei CTnde~ti, judetul Neamt ;
Vazand referatul primarului comunei CTnde~ti prin care se arata necesitatea aprobarii
Programului de actiuni privind salubrizarea ~i igienizarea localitatii, precum ~i proiectul de hotarare
ini1iat In acest sens, avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului;
Avand Tn ve,qere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane ~i rurale, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 515/2002 ~i ale
O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificarile ~i completanle
ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 2), literele b) ~i c) ~i al art. 45 din Legea nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARA~TE:

Art. 1: Se aproba Programul de ac'tiuni privind salubrizarea ~i igienizarea localitatii
judetul Neamt , anexa la prezenta hotarare.
Art. 2: Primarul comunei CTnde~ti va duce la Tndeplinire prezenta hotarare.

Nr. 03 din 30 ianuarie 2017

CTnde~ti

,

Anexa la H.C.L. Cinde~ti
nr.03/30.01.2016

PROGRAM
privind principalele actiuni de salubrizare ~i igienizare a localitatii

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Termen
de realizare

Persoana responsabila de
aducerea la indeplinire

Curatirea ~i amenajarea ~anturilor
stradale ~i a zonelor limitrofe drumurilor
comunale ..
Intretinerea ~i repararea drumurilor
comunale
Curatarea cursurilor de apa, a malurilor
acestora, asanarea terenurilor insalubre
prin asigurarea scurgerii apelor

01.06.2017

viceprimarul comunei

Permanent

primarul comunei

Permanent

viceprimarul comunei
~eful S.V.S.U.

Prevenirea poluarii accidentale a mediului
sau a cursurilor de apa, prin depozitarea
necontrolata a de~eurilor de catre agentii
economici sau de catre cetateni;
Respectarea stricta a normelor igienico
sanitare in targul saptamanal

Permanent

viceprimarul comunei

Saptamanal

viceprimarul comunei

Cand este
cazul

viceprimarul comunei

Actiunea programata

Conservarea ~i protectia mediului prin
anuntarea la Agentia pentru Protectia
Mediului Neamt, atunci cand este cazul, a
activitatilor generatoare de poluare a
mediului sau de disconfort pentru
populatie, in vederea luarii
unor masuri de limitare a efectelor
negative;

.-

