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PRIMAR

DISPOZITLE
priv md declararea perioadei t -30 aprilie 2017 «LUNA CURATENIEI” in municipiul Dorohoi
Prirnarul municipiului Dorohoi, judetul Botosani
analizand referatul nr. 2800 din 16.03.2017, prin care se propune emiterea unei dispozitii
privind declararea perioadei 1-30 aprilie 2017 “LUNA CURATENJEI” in municipiul Dorohoi,
avand in vedere Ordinul Prefectuhii Judetului Botosani nr.62/02.03.2017 prin care perioada 130 aprilie 2017 este declarata “Luna curateniei” pe intreg teritoriul judetului Botosani,
in conformitate cu prevederile O.G. nr.2 1/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si
rurale si H.C.L. nr.78/2016 privind stabilirea obligatiilor ce revin in.stitutiilor publice, agentilor
economici si cetatenilor din municipiul Dorohoi pentru buna gospodarire a localitatii,
in temeiul art.68(1) din Le~ea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata,
—

dispune:

:

Art. 1. (1) Perioada 1 -30 aprilie 2017 se declara “Luna curateniei” in municipiul Dorohoi.
(2)
Se aproba Programul privind desfasurarea campaniei de curatenie generala de
primavara in perioada 1 30 aprilie 2017, declarata “Luna curateniei” conform Anexei care face
parte integranta din prezenta dispozitie.
(3)
Daca din motive objective, lucrarile cuprinse in Programul privind desfasurarea
campa’niei de curatenie generala de primavara in perioada 1- 30 aprilie 2017 nu se vor putea §naliza
conform gralEicului, perioada de executie a lucrarilor se va prelungi pana Ia f~nalizarea completa a
acestora.
Art.2. Pentru nerespectarea prevederilor programului se vor aplica sanctiuni contraventioriale
cont~rm I-ICL nr.78/2Ol6.
Art.3. Dispozitia se va comunica:
Institutici Prefcctului Judetului Botosani;
~ •~S~:,
Directiei de Asistenta Sociata Dorohoi
Directici tehnice
S.C. SPL SRL Dorohoi
Mass-mediei locale
—
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
jr. Cipńan Dohotariu
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Nr. 2800 din 16.03.2017
ing.

Aprob,
PRIMAR,
Alexancirescu

Referat
Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetuiui Botosani nr.62/02.03.2017 prin
care perioada 1-30 aprilie 2017 este declarata “Luna curateniei” pe intreg teritoriul
judetului Botosani,
in confomiitate cu prevederile HCL nr.78/2016 privind buna gospodarire a
localitatii,
in baza art.8, iit.(j) din Ordonanta nr. 2 1/2002 privind gospodarirea localitatilor
urbane si rurale potrivit caruia consiliile locale au obligatia sa asigure organizarea de
actiuni pentru salubrizarea si igienizarea locatitatilor,
in conformitate cu prevederile art.90 lit.f) din OUG nr.195/2005 privind protectia
rnediului, autoritatile publice asigura prin serviciile publice si operatorii economici
responsabili, Juarea masurilor de salubrizare a localiţatilor, de intretinere si gospodarire
a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice,
in terneiul art.68, aim, 1 din legea nr.21 5/2001 privind administratia publica locala,
republicata, propun emiterea unei dispozitii privind declararea perioadei 1-30 aprilie
2017 “LUNA CURATENIEI” in municipiul Dorohoi.
Pentru buna desfasurare a acestei activitati, persoanele fizice si juridice din
municipiul Dorohoi vor duce la indeplinire prevederile Programului prezentat in Anexa.
Intocmit,
Ref. Onciu C-tin
ing. Sulugiuc Liii
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ANEXA
Dispozitie ~

PROGRAM
privind desfasurarea campaniei de curatenie generala de primavara in perioada
I aprilie- 30 aprilie 2017, declarata “Luna curateniei”

Având in vedere prevederile Ordinu[ui Prefectului nr.62/02 martie 2017 prin care perioada
1-30 aprilie 2017 se cLeclara ,,Luna curateniei” PC întreg teritoriul judetului Botosani,
sc stabilesc obligaţiile şi răsp’.mderile pe care le au persoanele fizice si juridice din municipiul
Dorohol în vederea ducerii Ia indeplinire a acestuia, si anume:
Cap. I Obligaţiile si răspunderile instituţiilor subordonate Consiliului Local
I .Salubrizarea tuturor strazilor si aleilor conform programului de sa]ubrizare a careului, 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: Directia Edilitare
D.A.S. Dorohoi
S.P.L. Dorohol
2. Repararea si înlocuirea indicatoarele de circulaţie, refacerea marcajelor rutiere si a celorlalte
indicatoare si panouri cte Ia intrarile in localitate si din intersectii.
Termen: 30 aprilie 2017
Raspunde: Directia Edititare
3. Lucrări de reparare, înlocuire şi completare a coşurilor pentru deşeuri menajere si stradale, in
numar suficient, in parcuri, pieţe, obor, terenuri de joaca, parcări auto, cai de acces intens circulate,
parcari auto, ansambluri de locuit.
Termen: 30.04.2017
Raspunde:Directia Edilitare
4. Igienizarea si refacerea punctelor de precolectare a deşeurilor menajere, refacerea marcajelor
de pe exteriorul containerelor.
Termen: 30.04.20 17
Rasp’.mde:U.L.M.; S.P.L. Dorohoi

5. Repararea si intretinerea strazilor, podurilor Si podetelor, curatarea si amenaj area santurilor

si rigolelor care dirijează apele meteorice.
Termen: 30.04.2017
Raspunde: Directia Edilitare
6. Salubrizarea cursurilor de apa care traverseazä municipiul, consolidarea si intretinerea
digurilor. nialurilor, efectuarea celorlalte lucrari de protectie impotriva inundatiilor, asigurarea
scurgerii epelor, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor.
Termen: 30.04.2017
Raspunde:Directia Edilitare
7. Toaletarea arborilor, taierea celor care prezintă fenomene avansate de uscare san care an
depasit vârsta vegetaţiei in siguranţa si prezintă pericol de prabusire, marcarea copacilor ocrotiti
curatai’ea spatiilor verzi de resturi vegetale, cu practicarea compostarii acestora.
Termen: 30.04.2017
Raspunde; Directia Edilitare Serviciul spatii verzi
—

8. Văruirea arborilor si bordurilor din parcuri, văruirea arborilor aferenti aliniamentelor
stradale si din cartierele de blocuri.
Termen: 30.04.2017
Răspunde: Directia Edilitare
D.A.S. Dorohoi
9. Repararea Si vopsirea mobilierul stradal si din parcuri.
Termen: 30 aprilie 2017
Raspunde:Directia Edilitare
10. Plantarea de arbori, arbuşti ornamentali, gard viii, covoare florale in parcuri, aliniamente
stradale. spaţii verzi dintre blocuri.
Termen: 30 apri[ie 2017
Răspunde: Directia Edilitare
ii. a.Evaiuarea starii actuale a spatiilor verzi, refacerea celor deterioarate sau neamenajale
corespunzator prin plantari de gard viu, gazon, arbori, arbusti,ete.;
b. ldentifkarea suprafetelor de spatiu verde care au fost afectate in urma lucrariJor de
invcstitii 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: 30.04.2017
Raspunde:Directia edilitare, S.C. SPL S.R.L. DOROHOJ
1 3.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 : 30.04.2017
Raspunde: S.V.S.U.; Cornpartiment mediu
Politia Locala, Directia Edilitare
I 4.Desfiintarea depozitelor necontrolate de deseuri de pe raza municipiului Dorohoi.
Termen: 30.04.2017
Răspunde : Directia Edilitare
S.P.L. Dorohoi
1 5. Actiuni de constientizare a populatiei privind importanta colectarii selective a deseurilor.
Termen : 30.04.2017
Raspunde S.C. S.P.L., Compartiment Mediu
16. Campanie de colectare a DEEE (Deseuri de echipamente clectrice si electronice)

Termen : 30.04.2017
Raspunde Compartiment Mediu, SC SPL SRL
Cap. II Obligaţiile si răspunderile agenţilor economici si a instituţiilor publice
1. Intreţinerea corespunzătoare a clădirilor pe care le au in administraţie sau in
proprietale prin efecwarea lucră.rilor de reparaţii necesare, conform nonnativelor in vigoare;
Termen: 30.04.2017
Răspunde: conducerea societatii/institutiei
Directia Tehnica
2. Spălarea geamurilor, înlocuirea geamurilor sparte, întreţinerea in stare de permanenta
curăţenie a lirmelor si faţadelor, dezinfectarea imobilelor si împrejmui.rea corespunzatoare a acestora;
Tennen: 30.04.2017
Răspunde: conducerea societatiilinstitutiei,
Direetia Tehnica
3. Sa asigure curatenia trotuarelor si strazilor din jurul incintelor prin procedee umede, care sa
previna poluarea aerului;
Termen: 30.04.2017
Răspunde: conducerea societatii/institutiei
4. Sa asigure depozitarea coreSpufl7JtOarc 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: 30.04.2017
Răspunde: conducerea soçietatii / institutiei
5. Sa asigure intretinerea spatiilor verzi si a plantelor existente in vecinatatea br si sa flu arda
restunibe vegetale; sa aplice tebnici de compostare pentru deseuri]e vegetale, fund interzisa Cu
desavarsire arderea acestora..
Termen: permanent
Răspunde: conducerca societatii / institutiei
6. lrnprejmuirea punctebor de lucru de către executanţii lucrărilor de construcţii si
reparaţii, depozitarea corespunzătoare a materialelor de construcţii, degajarea punctelor de lucru de
moloz si păniânt si curăţarea rnijboacelor de transport la ieşirea din zona de lucru;
Teniien: permanent
Răspunde: conducerea societatiilinstitutiei
Primaria municipiului Dorohoi
Directia
Tebnica, Politia Locala
7. Salariatii agenţilor economici din sectorul alimentaţiei publice si prestărilor de
servicii, sunt obligaţi:
a) sa asigure ordinea si cur~ţenia permanenta a bocalunilor in care îşi desf~şoară activitatea si a
bocuribor de depozitare a mărfunilor si ambalajelor;
b) sa întreţină in stare (be curăţenie grupurile sanitare, utilajele si mobilierul si sa
participe Ia colectarea selectivă, îndepărtarea si depozitarea reziduuribor in locunile special amenajate
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 ca]itatii bunurilor
agroalirnentare depozitate;
Termen: 30.04.2017
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 riormelor in vigoare.
Termen: permanent
Raspunde: conducerea societatii/asociatieiRegistrul Agricol,
9. Conducerile agentilor econornici deţinători de mijloace de transport sunt obigate sa asigure:
a) păsrarea curăţeniei si aspectul corepunzator
al acestora, realizarea unor condiţii
corespunzătoare de călătorie;
b) igienizarea mijloacelor de transport in cornun, pe timpul cat acestea sunt in circulaţie,
c) încărcarea si etanşarea corespunzătoare a vehiculelor, precum si curatarea locurilor de incarcare
clescarcare 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
protej area mediului înconjurător;
In acest scop an 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 imprejuriniilor 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 ]ocurilor de parcare pe care Ic folosesc;
c) sa păsireze 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 Ia intrarile in curti, santurile s rigolile din dreptul Iocuintelor si
terenurilor pe care le detin.
e) sa nu arda 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;
I) sa realizeze colectarea selectiva a deseuri br Si sa Ic depoziteze in eurocontainerele special
amplasate in putictele de colectare;
g) sa nu abandoneze si sa flu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop.
h) sa flu incendieze resturile vegetale Si miristile.
Termen: permanent
Răspund: cetatenii municipiului
Directia Tehnica, S.V.S.U.,
Potitia Locala, Compartiment mediu
,

Iiitocmit ,
ing. Sulugiuc LÜi
Ref. Onciu C-tin
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CĂTRE,
Consilíuliudeţean Botoşani
Prěmăriŕle munlc,)~ii1w oraşelorşi comunelor dinjudeţul Botoţaní
Servicille pubilce deconcentrate ale ministerejor
şíale celorlalte organe de speclalitate ale administraţieipublice centrale
organizate !njudeţul Botoşani

Vă înaint~m aI~turat spre ştiinţă şi conformare, Ord~nuI Prefectului nr. J~~.O3.2017
perioadei 1 aprilie 30 apiiHe 2017 ,,LUNA CURĂŢENIEI”.

Cu privire Ia declararea

-

PREFECT,
Dan NECHIFOR

A Say/i ex.
BQźoşanL Fia~ Revolupei nr, 1-3, C.F. 770236, TeI~fon: 0231-505401, Fax: 0231-512116,
E-ma#;
jI~ore1e~tura~otosanI.ro~ Đęth~e~51DrefecturabotosanI.ro

