CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 2018 din 27 februrie 2018
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire şi înfrumuseţare a comunei şi acţiunile ce
trebuie întreprinse pentru protecţia mediului în comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

Consiliul local al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi;
Având în vedere raportul cu privire la organizarea, buna gospodărire,
înfrumuseţare şi de mediu a comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi întocmit dl. Timofte
Costică - viceprimarul comunei Țibănești înregistrat sub nr. 1996 din 27.02.2018;
In baza prevederilor art.8 și art.18 din O.G. Nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor rurale si urbane, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de avizele favorabile emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art.
54 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată primite
din partea comisiilor de specialitate ale consiliului local nr._____, nr._____,
nr._____/2018;
In temeiul art. 36, alin.(2) lit.c), d), alin.(6) lit.a) şi art.45 alin.(1),din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de
gospodărire şi înfrumuseţare a comunei şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru
protecţia mediului în comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în conformitate cu Anexa nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Orice persoană care se consideră,vătămată intr-un drept al său ori intrun interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanței de
contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea
dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Art.3.- Copii de pe prezenta se vor comunica Prefecturii judeţului Iaşi, pentru
controlul legalităţii, primarului şi viceprimarului comunei, dl. ing. Strujan Iulian – insp/
urbanism și amenajarea teritoriului și pe site-ul instituției www.primariatibanesti.ro
pentru aducere la cunoştinţă publică.
Nr._____
Dată astăzi, ______ 2018
INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR,
Ing.ec. Aurica Cobuz

Contrasemnat pentru legalitate ,
SECRETARUL COMUNEI
Liliana Tiron

PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI

Anexa nr. 1
la HCL Ţibăneşti nr. ____ /29.03.2018

PROGRAM DE MĂSURI
privind îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei şi
acţiunile ce trebuie întreprinse pentru protecţia mediului în comuna Ţibăneşti,
judeţul Iaşi
Nr.
Măsura propusă a se realiza
Termen de Cine răspunde
crt.
executare
0

1

2

3

1.

Se declară luna aprilie luna curăţeniei şi de
protecţie de mediului în comuna Ţibăneşti,
judeţul Iaşi.

luna aprilie

dl. Timofte Costică -

2018

viceprimarul
comunei

Cu sprijinul şi sub supravegherea
organelor de specialitate, se vor lua
următoarele măsuri pentru asigurarea
sănătăţii publice:

2.

permanent

a) colectarea deşeurilor menajere se va face prin
firma SC Salubris S.A în fiecare zi de marți a
săptămânii;
b) curăţenia şi salubrizarea digurilor, a malurilor,
a cursurilor de apă, prevenirea poluării apelor;
Măsuri pentru conservarea şi protecţia
mediului, prevenirea poluării accidentale a
mediului sau a surselor şi cursurilor de
apă, prin depozitarea necontrolată a
deşeurilor de către agenţii economici sau
de către cetăţeni:

3.

a) curăţenia şi întreţinerea cursurilor de apă care permanent
străbat localitatea, înfrumuseţarea şi protecţia
peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale;
b) întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi;
c) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi
în locurile publice.
Respectarea prevederilor legale şi a
permanent
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism aprobate, precum şi a normelor
privind executarea construcţiilor:

dl. Timofte Costică viceprimarul
comunei

dl. Timofte Costică viceprimarul
comunei
dl. Văideanu Vasile
- cantonier

dl. ing. Strujan Iulian
– insp / urbanism și

4.

Curăţenia străzilor şi a celorlalte locuri
publice:
5.

6.

amenajarea
teritoriului

a) se va intensifica activitatea de control
în
comună,
privind
respectarea
prevederilor legale, a documentaţiilor
de urbanism şi amenajarea teritoriului,
precum
şi
a
normelor
privind
executarea construcţiilor.
permanent

cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă
se vor realiza activităţi de curăţenie a străzilor
şi a locurilor publice;
b) se vor decolmata toate podurile și podețele de
pe raza comunei.
c) se vor amenaja toate spațiile verzi
Instituţiilor publice, agenţilor economici şi
celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii :
a)

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele
în care îşi desfăşoară activitatea, prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi
a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor,
înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi
faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară
activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi permanent
zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare
a materialelor în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe
căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele
deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) să efectueze şi să menţină curăţenia
trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le
folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliul
local;
f) să respecte măsurile stabilite de consiliul local
pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei
localităţii;
g) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi
a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice.
Pentru gospodărirea şi întreţinerea satelor,
cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor deţinute în
proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor
acestora;

dl. Timofte Costică viceprimarul
comunei

conducătorii
instituţiilor, agenţilor
economici şi
persoanelor juridice.

7.

8.

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor
construcţii amplasate la frontul străzii,
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora.
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza
autorizaţiilor eliberate, în condiţiile şi termenele
stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente
imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea
carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor
de parcare pe care le folosesc;
f) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi
în locurile publice;
g) respectarea măsurilor stabilite de consiliul
local pentru asigurarea igienei publice şi a
curăţeniei în localităţi;
h) depozitarea deşeurilor menajere şi a
gunoaielor numai în locurile special amenajate
de Primărie;
i) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea
acestora pe drumurile publice;
j) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi
podeţelor aferente proprietăţii.
Asociaţia de proprietari va menţine in perfectă
stare de curăţenie
punctele gospodăreşti,
subsolurile clădirilor , ş. a, luând măsuri de
dezinfectare periodica a acestora. Depozitarea
gunoaielor se va face numai în locuri special
amenajate iar, ridicarea acestora se va face
conform planificării făcute de primărie.

permanent

viceprimarul
comunei
și cetățenii comunei

dl. Timofte Costică viceprimarul
comunei
permanent

9.

Primarul comunei va urmări întreţinerea şi
exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor de
alimentare cu apă şi canalizare, asigurându-se permanent
distribuirea apei potabile la populaţie.

10.

Buna
gospodărire,
păstrarea
curăţeniei,
respectarea strictă a normelor de igienă precum şi
înfrumuseţarea comunei constituie o obligaţie a
regiilor autonome, societăţilor comerciale şi a
tuturor cetăţenilor

11.

Se interzice cu desăvârşire lipirea anunţurilor de
orice fel sau a afişelor în alte locuri decât cele
stabilite pentru afişaj de conducerea comunei.

dl. Timofte Costică -

Asociaţia de
proprietari
Dna. Ing.ec. Aurica
Cobuz - primarul
comunei
Centrul Apa Vital
Ţibăneşti
dl. Timofte Costică -

permanent

viceprimarul
comunei
Societăţi comerciale

Permanent

dl. Timofte Costică viceprimarul
comunei

12.

Pe linie de protecţie a mediului se vor lua masuri
de interzicere a transportării si depozitării
deşeurilor menajere şi a gunoiului de grajd în
locuri neamenajate (malurile cursurilor de apă, căi
de comunicaţii de orice fel ş.a.) , împotriva celor
vinovaţi luându-se măsuri de sancţionare.

dl. Timofte Costică -

Permanent

viceprimarul
comunei

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Ing.ec. Aurica Cobuz

Timofte Costică

R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
e-mail :primaria_țibanesti@yahoo.com
Nr. 2019 din 27.02. 2018

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire şi
înfrumuseţare a comunei şi acţiunile ce trebuie întreprinse
pentru protecţia mediului în comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile
administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative

emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, stabilite prin
Dispoziţia nr.89/16.02.2005 a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.
În termen de 10 zile (începând cu data 27.01.2018), cei interesaţi pot
înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare care
vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în zilele de lunivineri între orele 8,00-14,00; la telefoanele 326400;326401,tel./fax 326269 sau pe
e-mail la adresa primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR,
Ing.ec. Aurica Cobuz

SECRETAR,
Liliana Tiron

