JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA COSTIŞA
VICEPRIMAR

Anexă la H.C.L. nr. 18
din 28.02.2017

PROGRAM DE ACŢIUNI
Ce urmează a fi întreprinse în vederea gospodării localităţii
în anul 2017
Având în vedere măsurile ce trebuie întreprinse pentru salubrizarea localităţilor şi a
cursurilor de apă , a O.U.G. nr. 195/privind protecţia mediului , şi măsurile urgente ce
trebuie promovate pentru aplicarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale , cu modificările şi completările ulterioare , Consiliul Local şi executivul
îşi propune să realizeze unele acţiuni şi activităţi pentru anul 2017;
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor , buna
gospodărire a acestora , respectarea normelor de igienă , constituie o obligaţie fundamentală
a autorităţilor administraţiei publice locale , a instituţiilor publice , agenţi economici ,
precum şi a cetăţenilor;
1. Aducerea la cunoştinţă publică , prin afişare la loc vizibil , a unor publicaţii cu
privire la obligaţiile ce le revin , atât agenţilor economici cât şi cetăţenilor , priviind
depozitarea în mod corespunzător a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate , precum
şi din gospodăriile proprii şi asigurarea preluării acestora de către operatorul existent ,
precum şi plata la timp a taxei , pentru realizarea acestui serviciu de salubritate.
Termen:
Răspunde

Permanent
Viceprimar –Berbecariu D-tru Dorel
Şef S.V.S.U. – Tanasă Gheorghe

2. Se va urmări în continuare în mod permanent depozitarea oc azională a
deşeurilor , în fostele depozite de deşeuri şi acolo unde este cazul se vor monta plăcuţe
de avertizare.Deasemenea se va urmări toaletarea arborilor care au fost curăţaţi de
necesitate , pentru protecţia cablurilor electrice , de către echipele de la E-ON.
Termen:
Răspunde :

Permanent
Viceprimar – Berbecariu D-tru Dorel

3. Până la sfîrşitul lunii Aprilie 2017 se va continua întreprinderea de acţiuni în
vederea curăţării şanţurilor , a zonelor drumurilor publice , a zonei căii ferate şi zona gării
precum şi malurile râului Bistriţa. De asemenea se vor vărui copacii din zona DN 15;
Termen :
Răspunde :

30.04.2017
Viceprimar – Berbecariu D-tru Dorel
Şef S.V.S.U. – Tanasă Gheorghe

4. Se va urmări în continuare sensibilizarea cetăţenilor , şi în special a tineretului ,
pentru a păstra curăţenia în instituţiile publice , pe domeniul public în dreptul

proprietăţilor , asigurarea în permanenţă a accesului pe uliţele satelor , pentru a se putea
interveni în caz de incendiu cu autospecialele de pompieri.
Termen :
Răspunde:

Permanent
Viceprimar – Berbecariu D-tru Dorel

5. Afişarea la primărie şi alte zone intens frecventate de cetăţeni , în locuri vizibile,
a măsurilor de prevenire specifice pe timpul utilizării focului deschis , la arderea de
mirişti , după recoltarea păioaselor ,vegetaţie uscată şi resturi vegetale , cuprinse în Ordinul
comun al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative;
Termen:
Răspunde:

30.04.2017
Şef S.V.S.U. – Tanasă Gheorghe

6. În perioada de vacanţă se va urmări igienizarea tuturor şcolilor şi grădiniţelor
de pe raza comunei , şi se va face aprovizionarea cu combustibil solid necesar asigurării
microclimatului pe toată perioada de iarnă 2017 – 2018;
Termen :
Răspunde:

30.08.2017
Viceprimar – Berbecariu D-tru Dorel

7. În raport de posibilităţile bugetului local , se va urmări amenajarea unui punct
sanitar în satul Mănoaia , în incinta şcolii vechi;
Termen:
Răspunde:

Permanent
Primar – Aurel Ciocănel

8. Se va urmări balastarea şi întreţinerea drumurilor comunale şi săteşti , a uliţelor
satelor componente ale comunei , precum şi repararea sau înlocuirea trotuarului existent ,
care este degradat pe porţiunea dispensar – centru Costişa;
Termen :
Răspunde:

Permanent
Viceprimar – Berbecariu D-tru Dorel

9. Se va urmări respectarea Legii 50 , cu modificările şi completările ulterioare , a
documentaţiilor UAT aprobate , a măsurilor privind executarea construcţiilor;
O atenţie deosebită se va acorda programului pentru conştientizarea cetăţenilor , a
tinerilor , în vederea respectării legilor protecţiei mediului , a programelor pentru reciclarea
materialelor refolosibile;
Termen :
Răspunde

Permanent
Primar – Aurel Ciocănel
Viceprimar – Berbecariu D-tru Dorel

