ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Viceprimarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor,modificată şi aprobată prin Legea nr.515/2002 ;
Având în vedere informarea prezentată cu privire la acţiunile întreprinse pentru
gospodărirea localităţilor ;
Având în vedere prevederile Legii nr.137/1995 privind protecţia mediului ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;
In temeiul art. 45 al.(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,modificată ,completată şi republicată , emite următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1 . Ne vom îngriji de alocareaa unor sumele din bugetul local penru
pietruirii unor drumuri devenite impracticabile datorită precipitaţiilor din iarnă .
Art.2. Vom lua măsurile necesare în vederea executării de reparaţii la şanţurile
dalate , atât prin fixarea celor dezlocate ,cât şi completarea celor lipsă cu alte dale sau
piatră , montarea tuburilor acolo unde este strict necesar .
Art.3. Vom lua măsuri pentru încheierea contractului cu o unitate de salubritate în
vederea procurării unor recipienţi pentru colectarea deşeurilor .
Art.4. Prin şeful serviciului pentru situaţii de urgenţă şi persoanele încadrate cu
contract de muncă pe linie de voluntariat , vom supraveghea în permanenţă evitarea
distrugerii prin ardere a vegetaţiei uscate de pe păşunea comunei, alte terenuri , cât şi a
miriştilor în perioada de după recoltare evitând atât pericolul de incendii căt şi a distrugerii şi
modificarea texturii solului .
Art. 5. Ne vom îngriji de educarea cetăţenilor , atât la întâlnirele pe sate cât şi
afişarea de materiale publicitare cu privire la obligaţiile ce le au pentru depozitarea gunoiului
menajer şi cel provenit de la animalele din gospodărie în platforme proprii şi în mod special
la tarlale unde după putrezirea acestuia să fie folosit ca şi îngrăşăminte naturale .
Art. 6 . În vederea păstrării curăţeniei şi igienei pe toate cursurile de apă de pe raza
comunei se interzice aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în albiile râurilor şi
mai ales la podurile din comună evitând investarea pânzei freatice şi totodată îmbolnăvirea
oamenilor şi animalelor .
Art.7 Solicitând alocarea de fonduri de la forurile în drept vom realiza unele panouri
publicitare în vederea punerii în valoare a zonei din punct de vedere turistic, arhiologic şi
peisagistic prin aceste urmărindu-se cunoaşterea cât mai bine a importanţei acestei
localităţi şi atragerea de turişti şi vizitatori .
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COTOC IOAN

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.28 din 26.04.2011
Consiliul local al comunei Cucuteni , judeţul Iaşi , întrtunit în şedinţă ordinară astăzi 26.04.2011
conform dispoziţiei primarului nr. 279 din 21.04.2011 şi a convocatorului nr. 941 din 21.04.2011
Având în vedere prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor,modificată şi aprobată
prin Legea nr.515/2002 ;
Având în vedere informarea prezentată cu privire la acţiunile întreprinse pentru gospodărirea
localităţilor ;
Având în vedere prevederile Legii nr.137/1995 privind protecţia mediului ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;
In temeiul art. 45 al.(1)şi a art.115 al.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,modificată ,completată şi republicată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 . Ne vom îngriji de alocareaa unor sumele din bugetul local penru pietruirii unor drumuri
devenite impracticabile datorită precipitaţiilor din iarnă .
Art.2. Vom lua măsurile necesare în vederea executării de reparaţii la şanţurile dalate , atât prin
fixarea celor dezlocate ,cât şi completarea celor lipsă cu alte dale sau piatră , montarea tuburilor acolo unde
este strict necesar .
Art.3. Vom lua măsuri pentru încheierea contractului cu o unitate de salubritate în vederea procurării
unor recipienţi pentru colectarea deşeurilor .
Art.4. Prin şeful serviciului pentru situaţii de urgenţă şi persoanele încadrate cu contract de muncă pe
linie de voluntariat , vom supraveghea în permanenţă evitarea distrugerii prin ardere a vegetaţiei uscate de pe
păşunea comunei, alte terenuri , cât şi a miriştilor în perioada de după recoltare evitând atât pericolul de
incendii căt şi a distrugerii şi modificarea texturii solului .
Art. 5. Ne vom îngriji de educarea cetăţenilor , atât la întâlnirele pe sate cât şi afişarea de materiale
publicitare cu privire la obligaţiile ce le au pentru depozitarea gunoiului menajer şi cel provenit de la animalele
din gospodărie în platforme proprii şi în mod special la tarlale unde după putrezirea acestuia să fie folosit ca şi
îngrăşăminte naturale .
Art. 6 . În vederea păstrării curăţeniei şi igienei pe toate cursurile de apă de pe raza comunei se
interzice aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în albiile râurilor şi mai ales la podurile din comună
evitând investarea pânzei freatice şi totodată îmbolnăvirea oamenilor şi animalelor .
Art.7 Solicitând alocarea de fonduri de la forurile în drept vom realiza unele panouri publicitare în
vederea punerii în valoare a zonei din punct de vedere turistic, arhiologic şi peisagistic prin aceste urmărinduse cunoaşterea cât mai bine a importanţei acestei localităţi şi atragerea de turişti şi vizitatori .
Art.8.Secretarul comunei va înainta copie de pe prezenta persoanelor interesate cu ducere la
îndeplinire, primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii.
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Adoptată în şedinţa din data de 26.04.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi
din numărul total de 9 consilieri în funcţie

