ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 20/2019
privind aprobarea „Programului de măsuri pentru
gospodărirea, curătenia şi întreţinerea comunei Rafaila,” în anul 2019

având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei,
avizul comisiilor de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin. 4, lit. (f) şi art. 46 alin.(1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, completată şi modificată ulterior;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ”Programul de măsuri privind gospodărirea, curăţenia şi întreţinerea comunei
Rafaila, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
Rafaila.

Rafaila, 29 martie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Fânariu Costel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 29 martie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

ANEXA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL

la Hotărârea nr. 20/29.03.2019

PROGRAM DE MĂSURI
pentru gospodărirea, curătenia şi întreţinerea comunei Rafaila, în anul 2019
Potrivit prevederilor legale, în scopul gospodăririi, curăţeniei, întreţinerii, respectării
stricte a normelor de igienă precum şi înfumuseţarea comunei Rafaila, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. Primarul şi viceprimarul, cu sprijinul conducătorilor de instituţii, a agenţilor economici
şi cu participarea efectivă a cetăţenilor vor asigura:
a) respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind regimul autorizării
construcţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
b) curăţenia locurilor publice, a drumurilor, colectarea reziduurilor menajere, a
gunoiului şi depozitarea acestuia în platforme special amenajate sau platforme proprii ale
cetăţenilor;
c) reabilitarea şi întreţinerea drumurilor comunale şi săteşti se va realiza astfel:

Satul

Denumirea şi
delimitarea
D.J. 248 A
D.J. 248 G
D.S.

RAFAILA

Poduri şi
podeţe
Pârâul
Stemnic
Pârâul Rece
Platforme
gunoi

Lucrări ce se
vor executa şi
volumul acestora

Termen
de
execuţie

Decolmatări şanţuri
4000 m.l.
Decolmatări şanţuri
1200 m.l.
Reabilitări drumuri
cu piatră şi nisip
20.000 m.l.
Decolmatare
9 buc.

19.04.2019

Curăţat albia pârâului
600 m.l.
Curăţat albia râului
500 m.l.
Delimitarea platformelor
prin săpare de şanţuri şi
strângerea gunouilui

25.04.2019

Cine
răspunde

Sandu Gabriel
viceprimar
Sandu Gabriel
19.04.2019 viceprimar
Constantin
Fînariu
24.05.2019
primar
Sandu Gabriel
25.04.2019 viceprimar
Sandu Gabriel
viceprimar
Sandu Gabriel
10.05.2019 viceprimar

10.04.2019

Sandu Gabriel
viceprimar

2. La sediul instituţiilor publice se vor executa reparaţii curente: la sediul primăriei şi la
şcolile din comună până la data de 06.09.2019.
3. Alte acţiuni :
a) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în unităţile comerciale şi cele de
prestări servicii;
b) administrarea, întreţinerea, gospodărirea şi igienizarea curţilor, a căilor de acces şi a
peluzelor de către instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţeni.
Răspunde viceprimarul comunei,
SANDU GABRIEL

