
ROMANIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA CÎNDEȘTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de acțiuni 

privind salubrizarea și igienizarea localității

Consiliul local al comunei Cîndești, județul Neamț;
Văzând referatul primarului comunei Cîndești prin care se arată necesitatea aprobării 

Programului de acțiuni privind salubrizarea și igienizarea localității, precum și proiectul de hotărâre 
inițiat în acest sens, avizat favorabil de către comisiile de specialitate ale consiliului;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002 și ale 
O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 
ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. 2), literele b) și c) și al art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă Programul de acțiuni privind salubrizarea și igienizarea localității Cîndești 
județul Neamț, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Primarul comunei Cîndești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Contrasemnează pentru legalitate,

Nr. 02 din 30 ianuarie 2018



Anexă la H.C.L. Cîndești 
nr.02/ 30.01.2018

PROGRAM
privind principalele acțiuni de salubrizare și igienizare a localității

Nr.
crt. Acțiunea programată Termen 

de realizare
Persoana responsabilă de 

aducerea la îndeplinire

1. Curățirea și amenajarea șanțurilor 
stradale și a zonelor limitrofe drumurilor 
comunale

01.06.2018 viceprimarul comunei

2. întreținerea și repararea drumurilor
comunale

Permanent primarul comunei

3. Curățarea cursurilor de apă, a malurilor 
acestora, asanarea terenurilor insalubre 
prin asigurarea scurgerii apelor

Permanent viceprimarul comunei 
șeful S.V.S.U.

4. Prevenirea poluării accidentale a mediului 
sau a cursurilor de apă, prin depozitarea 
necontrolată a deșeurilor de către agenții 
economici sau de către cetățeni;

Permanent viceprimarul comunei

5. Respectarea strictă a normelor igienico- 
sanitare în târgul săptămânal

Săptămânal viceprimarul comunei

6. Conservarea și protecția mediului prin 
anunțarea la Agenția pentru Protecția 
Mediului Neamț, atunci când este cazul, a 
activităților generatoare de poluare a 
mediului sau de disconfort pentru 
populație, în vederea luării 
unor măsuri de limitare a efectelor 
negative;

Când este 
cazul

viceprimarul comunei


