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PRIMAR
DISPOZITIE
cu privire la declararea lunii aprilie ca ,,Luna curateniei”
pe teritoriul municipiului Dorohoi
Primarul municipiului Dorohoi, judetul Botosani,
analizand referatul cu nr. 4832 din 19.03.2019 întocmit de d-na ing.Angela
Francu, sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, prin care se propune declararea
lunii aprilie ,, Luna curateniei”,
în conformitate cu prevederile Ordinul Prefectului hr. 135/11.03.2019;
în baza art.8, lit.(j) din Ordonanta nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor
urbane si rurale potrivit caruia consiliile locale precum si primarul au obligatia sa asigure
organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor,
în conformitate cu prevederile art.90 lit.f) din OUG nr.195/2005 privind protectia
mediului, autoritatile publice asigura prin serviciile publice si operatorii economici
responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a
spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice,
în conformitate cu HCL nr.78/20 16 privind buna gospodarire a localitatii,
în temeiul art. 68(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală,
republicată,
di
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Art. 1. Se declara perioada 01-30 aprilie 2019 ,,Luna curateniei” pe teritoriul

municipiului Dorohoi.
Art. 2. Institutiile din subordinea Consiliului Local, agentii economici,institutiile
publice si cetatenii municipiului Dorohoi au obligatia permanenta de a duce la indeplinire
sarcinile conform Anexei
Art.3. Decizia va fi comunicata:
Institutiei Prefectului Judetului Botosani
Persoanelor nominalizate la art. 1.
PRIMAR
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Nr. 4832 din 19.03.20 19
Aprob,
PRIMAR,
ing. Dorm
Referat
Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului Botosani nr. 135/11.03.2019 prin
care perioada 1-30 aprilie 2019 este declarata “Luna curateniei” pe intreg teritoriul
judetului Botosani,
in conformitate cu prevederile HCL nr.78/20 16 privind buna gospodarire a
localitatii,
in baza art.8, lit.(j) din Ordonanta nr. 2 1/2002 privind gospodarirea localitatilor
urbane si rurale potrivit caruia consiliile locale precum si primarul au obligatia sa
asigure organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor,
in conformitate cu prevederile art.90 lit.f) din OUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului, autoritatile publice asigura prin serviciile publice si operatorii economici
responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire
a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice,
in temeiul art.68, alin.1 din legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, propun emiterea unei dispozitii privind declararea perioadei 1-30
aprilie 2018 “LUNA CURATENIEI” in municipiul Dorohoi.
Pentru buna desfasurare a acestei activitati, persoanele fîzice si juridice din
municipiul Dorohoi vor duce la indeplinire prevederile Programului prezentat in Anexa.

Director Directia Edilitare,
ing. Filip M •a

Sef SVSU,
ing.
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PROGRAM
privind desfasurarea campaniei de curatenie generala de primavara in perioada
1 aprilie- 30 aprilie 2019, declarata “Luna curateniei”
Având in vedere prevederile Ordinului Prefectului nr.135/1 1 martie 2019 prin care perioada
1-30 aprilie 2019 se declara ,,Luna curateniei” pe întreg teritoriul judetului Botosani,
se stabilesc obligaţiile şi răspunderile pe care le au persoanele fizice si juridice din municipiul
Dorohoi în vederea ducerii la indeplinire a acestuia, si anume:
Cap. I Obligaţiile si răspunderile instituţiilor subordonate Consiliului Local
1 .Salubrizarea tuturor strazilor si aleilor conform careului de salubrizare, a parcărilor,
pieţelor, parcurilor, locurilor de joaca si a spatiilor verzi dintre blocuri, colectarea selectiva si
ridicarea zilnica a reziduurilor stradale si menajere.
Termen: permanent
Raspunde: S.P.L. Dorohoi. Directia Edilitare, D.A.S. Dorohoi
2. Repararea si înlocuirea indicatoarele de circulaţie, refacerea marcajelor rutiere si a celorlalte
indicatoare si panouri de la intrarile in localitate si din intersectii.
Termen: 30 aprilie 2019
Raspunde: Directia Edilitare
3. Lucrări de reparare, înlocuire şi completare a coşurilor pentru deşeuri menajere si stradale, in
numar suficient, in parcuri, pieţe, terenuri de joaca, parcări auto, cai de acces intens circulate,
ansambluri de locuit.
Termen: 30.04.2019
Raspunde:Directia Edilitare
4. Igienizarea si refacerea punctelor de precolectare a deşeurilor menajere inchiderea
perametrala a br, refacerea marcajelor de pe exteriorul containerelor.
Termen: 30.04.2019
Raspunde:Dir.Patrimoniu-compartimentULM.; S.P.L. Dorohoi
5. Repararea si intretinerea strazilor, podurilor Si podetelor, curatarea Si amenajarea santurilor
~i rigolelor care dirijează apebe meteorice.
Termen: permanent
Raspunde: Directia Edilitare
6. Salubrizarea cursurilor de apa care traversează municipiul, consolidarea si intretinerea
digurilor, malurilor, efectuarea celorlalte lucrari de protectie impotriva inundatiilor, asanarea
terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor.
Termen: 30.04.20 19
Raspunde:Directia Edibitare
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7. Toaletarea arborilor, taierea celor care prezintă fenomene avansate de uscare sau care au
depasit vârsta vegetaţiei in siguranţa si prezintă pericol de prabusire, marcarea copacilor ocrotiti
curatarea spatiilor verzi de resturi vegetale, cu practicarea compostarii acestora.
Termen: 30.04.201 9
Raspunde: Directia Edilitare
8. Văruirea arborilor si bordurilor din parcuri, văruirea arborilor aferenti aliniamentelor
stradale si din cartierele de blocuri.
Termen: 30.04.2019
Răspunde: Directia Edilitare, D.A.S. Dorohoi
9. Repararea si vopsirea mobilierul stradal si din parcuri.
Termen: 30 aprilie 2019
Raspunde:Directia Edilitare
10. Plantarea de arbori, arbuşti ornamentali, gard viu, covoare florale in parcuri, aliniamente
stradale, spaţii verzi dintre blocuri.
Termen: 30 aprilie 2019
Răspunde: Directia Edilitare
11. a.Evaluarea Starii actuate a spatiilor verzi, refacerea celor deterioarate sau neamenajate
corespunzator prin plantari de gard viu, gazon, arbori, arbusti,etc.;
b. Identifîcarea suprafetelor de spatiu verde care au fost afectate in urma lucrarilor de
investitii si refacerea acestora, in conformitate cu prevederile actelor de reglementare;
c. Plantarea de arbori in locul celor taiati
Termen : permanent
Raspunde: Directia Edilitare
12. Salubrizarea cimitirelor din municipiu.
Termen: 30.04.2019
Raspunde:Directia patrimoniu —administratia cimitirului
13.Prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor Si cursurilor de apa prin
depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii economici Si de catre cetateni.
Termen: 30.04.20 19
Raspunde:Politia Locala, Directia Edilitare
14.Desfiintarea depozitelor necontrolate de deseuri de pe raza municipiului Dorohoi.
Termen : 30.04.20 19
Răspunde : Directia Edilitare, S.P.L. Dorohoi
15. Actiuni de constientizare a populatiei privind importanta colectarii Selective a deseurilor.
Termen: 30.04.2019
Raspunde S.C. S.P.L., Compartiment Mediu
16. Campanie de colectare: deseuri de echipamente electrice si electronice(DEEE)
deseuri voluminoase-saltele,covoare,instalatii sanitare, mobilier, etc.
deseuri fractii periculoase din deseuri menajere: spray,uleiuri,vopsele
baterii, etc.
Termen: 30.04.2019
Raspunde :S.C SPL Dorohoi
-

-

-

Cap. II Obligaţiile si răspunderiíe agenţilor economici si a instituţiilor publice
1. Intreţinerea coreSpunzătoare a clădirilor pe care le au in administraţie sau in
proprietate , prin efectuarea lucrărilor de reparaţii neceSare, conform normativelor in vigoare;
Termen: 30.04.2019
Răspunde: conducerea societatii/institutiei
Directia Tehnica
2. Spălarea geamurilor, înlocuirea geamurilor sparte, întreţinerea in stare de permanenta
curăţenie a firmelor si faţadelor, dezinfectarea imobilelor si împrejmuirea coreSpunzatoare a aceStora;

Termen: 30.04.2019
Răspunde: conducerea societatii/institutiei,
Directia Tehnica
3. Sa asigure curatenia trotuarelor si strazilor din jurul incintelor prin procedee umede, care sa
previna poluarea aerului;
Termen: 30.04.2019
Răspunde: conducerea societatii/institutiei
4. Sa asigure depozitarea corespunzătoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole,
precum si a materialelor refolosibile, sa colecteze selectiv si sa valorifice prin unităţi specializate
deşeurile recuperabile (hârtie, ambalaje de hârtie si carton, PET-un etc.);
Termen: 30.04.2019
Răspunde: conducerea societatii / institutiei
5. Sa asigure intretinerea spatiilor verzi si a plantelor existente in vecinatatea br si sa flu arda
resturile vegetale; sa aplice tehnici de compostare pentru deseurile vegetale, f~ind interzisa cu
desavarsire arderea acestora..
Termen: permanent
Răspunde: conducerea societatii / iflstitutiei
6. Imprejmuirea punctelor de lucru de către executanţii lucrărilor de conStrucţii si reparaţii,
depozitarea corespunzătoare a materialelor de construcţii, degajarea punctelor de lucru de moloz si
pământ si curăţarea mijboacelor de transport la ieşirea din zona de lucru;
Termen: permanent
Răspunde: conducerea socielatii/institutiei
Primaria municipiului Dorohoi Directia Tehnica, Politia Locala
7. Salariatii agenţibor economici din sectorul alimentaţiei publice si prestăribor de servicii,
sunt obligaţi:
a) sa asigure ordinea si curăţenia permanenta a localurilor in care îşi desfăşoară activitatea si a
locurilor de depozitare a mărfuribor si ambalajebor;
b) sa întreţină in stare de curăţenie grupurile sanitare, utilajele si mobilierul si sa
participe Ia colectarea selectivă, îndepărtarea si depozitarea reziduurilor in locurile special amenaj ate
in acest scop,
c) sa intretina Si sa protejeze vegetatia lemnoasa si ierboasa din vecinatate;
d) să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare si sa asigure mentinerea calitatii bunurilor
agroalimentare depozitate;
Termen: 30.04.20 19
Răspunde: salariatii agentilor economici
Administratia Municipala a Pietebor si Oborului
8. Agentii economici, asociaţiile care au activitate zootehnica vor aSigura colectarea si
evacuarea zilnica a gunoiului de grajd transportându-l pentru compostare sau depozitare in locuri
special amenaj ate conform normelor in vigoare.
Termen: permanent
Raspunde: conducerea societatii/asociatiei ,Registrul Agricol,
9. Conducerile agentilor economici deţinători de mijloace de transport sunt obigate sa asigure:
a) păstrarea curăţeniei si aspectul corepunzator
al acestora, realizarea unor condiţii
corespunzătoare de călătorie;
b) igienizarea mijloacelor de transport in comun, pe timpul cat acestea sunt in circulaţie;
c) încărcarea si etanşarea coreSpunzătoare a vehiculelor, precum si curatarea locuribor de incarcare
descarcare a vehiculelor din gari, autogari, piete, targuri si oboare;
Termen : permanent
Raspunde: conducerea societatii,
Compartiment autorizare transport local
-

-

Cap. III Obligaţiile si răspunderile cetatenilor municipiului
1 .Locuitorii municipiului au îndatorirea cetăţeneasca de a asigura intretinerea si curăţenia
locuinţelor proprii si a anexelor gospodăreşti, a curţilor si împrejmuirilor acestora, respectând
întocmai masurile stabilite pentru menţinerea igienei si curăţeniei in oraş precum si pentru protejarea
mediului înconjurător.In acest scop au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure, potrivit legii, lucrarile de întreţinere si reparaţie a locuinţelor si anexelor gospodăreşti
( zugrăvirea si vopsirea parţilor exterioare a clădirilor, repararea si înlocuirea jgheaburilor si
burlanelor) , a curtilor si a imprejurimilor acestora, efectuarea lucrarilor de primavara specifice pentru
intretinerea spatiilor verzi din incinta proprietatii si din fata acesteia;
b) sa mentina curăţenia trotuarelor, a partii carosabile a străzii sau a drumului de langa proprietate,
a locurilor de parcare pe care le folosesc;
c) sa păstreze in Stare de folosinţa amenajările publice din parcuri, precum si dotările stradale
( panouri de afişaj, indicatoare, coşuri pentru resturi menajere, rabaturi de flori si jardiniere,
garduri vii, arbori si arbuşti ornamentali, lampadare, etc.).
d) sa intretina podetele de la intrarile in curti, santurile si rigolile din dreptul locuintelor si
terenurilor pe care le detin.
e) sa flu incendieze resturile vegetale si miristile
f) sa compoSteze deseurile rezultate din curatarea si intretinerea zonelor verzi ale gospodariei in
propria gradina Si sa utilizeze compostul obtinut ca amendament pentru terenurile proprii;
f) sa realizeze colectarea selectiva a deseurilor si sa le depoziteze in eurocontainerele special
amplasate in punctele de colectare;
g) sa flu abandoneze si sa flu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop.
Termen: permanent
Răspund: cetatenii municipiului,Directia Tehnica,
Politia Locala

Administrator p blic,
ing. Tiberiu Ma olache
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