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JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea si igienizarea 
comunei Bodesti ce va fi aplicat in anul 2012 

 
 
 
 Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
 Avand in vedere prevederile art. 4, art. 12, alin. 1 si 2 ale Ordonantei Guvernului 
nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata si modificata prin 
Legea 515 din 2 iulie 2002; 
 Vazand referatul viceprimarului localitatii inregistrat cu numarul  
si raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare si 
protectia mediului; 
 In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2), litera ‘c’, alin. (4) ), litera ‘e’, si ale art. 
45,alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata; 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1   Se adopta “ Programului de masuri pentru gospodarirea si igienizarea 
comunei Bodesti ce va fi aplicat in anul 2012’ in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 21/2002 aprobata si modificata prin Legea 515 din 2 iulie 2002, conform 
anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2   Viceprimarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art. 3   Secretarul comunei va inainta si comunica autoritatilor si persoanelor 
interesate prezenta hotarare. 
 

 
 

 
 
Nr. 18 din 29.03.2012 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu : 15  voturi pentru;  0 voturi contra; 0 abţineri. 
 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta, 
Crismariu Ioan 

 
Contrasemneaza pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

                        



 
 

 Anexa  
la hotararea  nr. 18 din 29.03.2012 a Consiliului local Bodesti 
privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea 
si igienizarea comunei Bodesti ce va fi aplicat in anul 2012 

 
 

Programului de masuri 
 pentru gospodarirea si igienizarea comunei ce va fi aplicat in anul 2012 

 

Nr. 
crt. 

Activitatea ce se desfasoara Termen de 
executie 

Cine raspunde Observatii  

1 

         Se va actiona pentru executarea lucrarilor de 
decolmatare a santurilor, infiintarea de noi santuri 
unde este cazul, reparatia podetelor existente, 
avertizarea cetatenilor si agentilor economici pentru 
aceste lucrari stabilindu-se termene de executie 

30.04.2012 si 
Permanent  

Primar 
Viceprimar 
Consilieri  

In adunari cu cetatenii si 
agentii economici pe sate 

2 
 Intretinerea arterelor de circulatie din 
comuna prin nivelarea acestora si adancirea 
santurilor in zone unde nu sunt locuinte.  

15.04.2012 
  

Primar si viceprimar  
Vor participa beneficiari ai 
Legii 416/2002 si cetatenii 

din zonele respective 

3 

Igienizarea albiei malurilor raului Cracau in satele 
Oslobeni, Bodesti si Bodestii de Jos, a paraelor:  
Bereasa, Burloaia, Saca si altele care strabat 
comuna, prin defrisare de arboret, colectare de 
gunoaie depozitate necorespunzator. 
 Executarea de lucrari privind protectia contra 
inundatiilor acolo unde este cazul, asigurarea 
scurgerilor apelor, asanarea terenurilor insalubre si 
prevenirea poluarii apelor. 

Permanent  

Viceprimar si 
 consilieri ai 

Consiliului local 
repartizati pe zone 

Vor participa beneficiari ai 
Legii 416/2002 si cetatenii 

din zonele respective 

4  Repararea si igienizarea constructiilor 20.04.2012 Primar, viceprimar si Sefii de institutii, agenti 



existente, a imprejmuirilor acestora, repararea, 
zugravirea perioadica la unitatile de invatamant, 
dispensare umane, veterinare, camine culturale, sali 
de dans si agenti economici. Balastarea  si nivelarea 
drumurilor judetene si uliti stradale  

si  
Permanent  

consilieri repartizati pe 
zone 

economici  si proprietarii 
de locuinte 

5 

 Curatirea spatiului aferent parcului, 
Monumetului Eroilor, stadionului, a zonelor din 
ambele parti a Drumului National 15C si a spatiilor 
virane din fiecare sat. 

20.04.2012 
si 

Permanet 
Viceprimar 

Masura cu caracter 
permanent 

6 
Completarea cu cosuri de gunoi din centrul 
comunei, scoli, institutii si agenti economici 

30.06.2012 Viceprimar - 

7 
 Plantarea  si intretinrea spatiului floricol 
existent in centrul comunei. 

15.05.2012 
si  

Permanent 

Viceprimar, muncitor 
intretinere spatii verzi 

- 

8 
          Respecatarea stricta a Normelor igienico-
sanitare in Oborul comunal 

Permanent Responsabil Obor - 

9 

 Colecarea si depozitarea in mod adecvat 
tuturor resturilor menajere rezultate din 
gospodariile cetatenilor, unitati si agenti economici 
din raza comunei 

Permanent  
Viceprimar,  

 

Colectarea deseurilor 
menajere va fi facuta de 

catre operatorul 
concesionar al serviciului 

de salubrizare 
 
 

 
 

Presedinte de sedinta, 
Crismariu Ioan 

 
Contrasemneaza pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

 

 


