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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii
de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2018”

Consiliul Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău;
Având în vedere:
- raportul nr.228/03.01.2018 a Compartimentului Managementul Sistemelor Integrate şi
Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- expunerea de motive nr. nr.228/03.01.2018 a Primarului municipiului Moineşti;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată de Legea nr. 515/2002;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 prind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând raportul Comisiei juridice, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii,
turism şi sport, raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie şi raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera b) raportat la alin. (4), litera f), art. 45, alin. (2),
litera e), art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă „Programul de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire
şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2018”, cuprins în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează direcţiile
şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti care răspund şi
se ocupă de acţiunile de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti.
ART. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
municipiului Moineşti şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

AVIZAT PT. LEGALITATE:
SECRETAR,
JR. MARILENA DÎRLĂU

MUNICIPIUL MOINEŞTI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: smimediu@moinesti.ro
www.moinesti.ro

ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE SI MEDIU

Nr. 225./03.01.2018
Vizat,
Primar,
Jr. Valentin Vieru

REFERAT

DE APROBARE

privind necesitatea adoptarii „ Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea
activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2018”
Asigurarea de servicii publice continue si de calitate către populaţie, asigurarea igienei si
sănătăţii publice cu respectarea standardelor europene privind conservarea si protecţia mediului
înconjurător aşa cum sunt acestea prevăzute de normele legale in vigoare
impun elaborarea unui program

de măsuri

pentru

buna gospodărire a localitatii, păstrarea

curaţeniei, salubrizarea, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţare a spaţiului urban .
In acest context, supunerea spre aprobare a „ Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea
activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2018” reprezinta o
necesitate, motiv pentru care propunem adoptarea in forma prezentata prin hotarare de consiliu local .

Consilier MSI Mediu,
Daniela Enea
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PRIMARUL MUNICIPIULUI MOINESTI

Nr. 229/03.01.2018
EXPUNERE

DE MOTIVE

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea “Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea
activităţii de gospodărire si înfrumuseţare a municipiului Moineşti” pentru anul 2018
Avand in vedere necesitatea asigurarii dezvoltării durabile a municipiului Moineşti pentru
parcursul

anului 2018, este necesară întocmirea programului de măsuri care să asigure pentru

comunitate - respectarea standardelor privind conservarea si protecţia mediului înconjurător precum
si de sanatate publica .
Tinând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane si
rurale, cu modificările si completările ulterioare, s-a iniţiat programul

de măsuri ce vizeaza

îmbunătăţirea activităţii de gospodărire si înfrumuseţare a municipiului Moineşti -2018 , care constă
în planificarea de acţiuni permanente de înfrumuseţare a localităţii, reabilitare a infrastructurii de
bază şi asigurarea confortului urban şi are drept obiective prevenirea şi reducerea poluării şi
protejarea aerului, apelor, solului si subsolului, asigurarea igienei si sănătăţii publice pe raza
administrativ teritorială a municipiului nostru.
Văzând raportul compartimentului Managementul Sistemelor Integrate şi Mediu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Moineşti şi ţinând cont de prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, vă
supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Jr. Valentin Vieru
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COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE SI MEDIU

Nr. 228/03.01.2018
RAPORT
Asigurarea de servicii publice de calitate către populaţie, a igienei si sănătăţii publice prin
respectarea standardelor europene privind conservarea si protecţia mediului înconjurător aşa cum sunt
acestea prevăzute de:
- O.U.G. nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, modificată si
completată ;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi, modificată si completată ;
- OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si
completările ulterioare ,
impune elaborarea unui program

de măsuri

pentru

buna gospodărire a localitatii, păstrarea

curaţeniei, salubrizarea, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea spaţiului urban .
Faţă de cele prezentate, iniţiem Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea „ Programului de
măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti
pentru anul 2018”, ataşat la prezentul raport.

Consilier MSI Mediu,
Daniela Enea
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ANEXA
la H.C.L. _____/______201..
PROGRAM DE MĂSURI
ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului
Moineşti pentru anul 2018
Nr.
crt.
1

2

3

Obiectivul urmărit

Denumirea acţiunii

-transpunerea in practica a oportunități de integrare a activităților turistice
Valorificarea
potenţialului turistic la într-un cadru mai amplu de dezvoltare prin economie circulară prin
activitatile Asociatiei MONTPESA, implicit implementarea de noi
nivel de municipiu
proiecte pentru asigurarea infrastructurii de turism si tratament urmare
declararii municipiului Moinesti drept statiune turistica;
- desfasurarea manifestărilor de promovare turistică si desfăsurarea de
expoziţii, simpozioane şi festivaluri, evenimente destinate dezvoltării şi
valorificării turismului ecologic ;
- reabilitarea zonei ştrandului municipal, executarea unui centru sportiv de
înnot didactic scolar si a terenului de sport aferent;
Reducerea
poluării - reabilitarea infrastructurii stradale si a aliniamentelor stradale arboricole,
cu rol de protejare a calităţii aerului;
atmosferice
- interzicerea efectuării transportului de mare tonaj în zona centrală, cu
excepţia riveranilor;
- păstrarea traficului rutier închis pe strada T. Vladimirescu – zona
Esplanadă de sâmbăta orele 17 până duminica orele 22 in vederea
reducerea poluării atmosferice si fonice datorate traficului rutier .
- monitorizarea calitatii apei potabile si asigurarea populatiei cu apa in
Reconstrucţia
ecologică
a apelor caz de calamitati si dezastre
curgătoare
si - întretinerea, amenajarea şi protecţia malurilor, regularizărilor de torenţi
reducerea
riscului şi igienizarea cursurilor de ape
producerii de inundaţii - sancţionarea celor ce nu se preocupa de întretinerea şi curăţarea
pe raza administrativ malurilor şi cursurilor de ape din proximitatea imobilelor de locuit
teritorială
a -promovarea unei atitudini corespunzatoare a cetatenilor in ceea ce
municipiului
priveste necesitatea protecţiei apelor,

- conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa menţinerii
cursurilor de ape în stare corespunzătoare, în vederea reducerii
riscului inundaţiilor, finalizarea lucrarilor de gabionare aferent

depozitului municipal de deseuri inchis;
-aplicarea/monitorizarea planului de acţiune şi intervenţie pentru situaţii de
urgenţa ( riscuri/calamităţi naturale etc.);
- verificarea permanenta a modului în care cetăţenii asigură curăţenia
podeţelor, rigolelor, sanţurilor, trotuarelor

4

5

6

- asigurarea monitorizării pentru urmatorii 30 de ani a Depozitului
municipal de deșeuri inchis;
- permanentizarea campaniilor de informare şi educare a cetăţenilor
cu privire la necesitatea colectării selective a deseurilor cu sprijinul
voluntarilor din instituţiile şcolare;
- optimizarea şi eficientizarea activităţii de salubrizare a
infrastructurii rutiere şi pietonale, a căilor de acces, a spaţiilor
destinate depozitării deşeurilor – permanent / ritmic, conform
calendarelor stabilite ;
- efectuarea de controale de către compartimentele de specialitate
din cadrul Primariei municipiului Moineşti şi sancţionarea agenţilor
economici şi a cetăţenilor pentru depozitarea în locuri nepermise a
oricaror tipuri de deşeuri
- asigurarea protectiei si monitorizarea ariei protejate Padurea de
Reducerea
degradării mediului pini
- întretinere diguri, înființare de perdele forestiere de protecție ca şi
natural
măsuri de prevenire a potentialelor situații de urgență ;
- urmarirea modului de reabilitare a siturilor industriale poluate și
abandonate
- reactualizarea bazei de date si monitorizarea Registrului Local al
Spaţiilor Verzi în vederea asigurării suprafeţei minime de spaţiu
verde/cap locuitor stabilite confrom normelor in vigoare;
- realizarea de acţiuni de plantări toamnă - primăvară, asigurarea
pazei si mentenantei plantatiilor infiintate;
- reconstrucţia ecologică a pădurilor prin realizarea de plantaţii pe
terenurile degradate – cartier Vasaiesti;
- întreţinerea păşunilor aparţinând domeniului public, atât de
Consiliul Local cât şi de Asociaţiile Crescătorilor de Animale;
- asigurarea sectiunii de curgere a cursurilor de apa in zonele
supratraversate/subtraversate de conducte de alimentare cu apa
potabila;
Urbanizare, măsuri - reabilitarea spatiilor verzi si a condominiilor aferente blocurilor de
pentru conservarea locuit în colaborare cu asociatiile de locatari;
şi protecţia mediului - intocmire plan urbanistic zonal – introducerea in intravilan si
organizarea functionala a zonei de agrement public si picnic
adiacenta Parcului Osoiu
- dezinfectia surselor de apă potabilă situate pe domeniul public
conform contractului incheiat cu DSP Bacau ;
- intretinerea si monitorizarea actualei reţele de siguranţă –
hidranţi ;
- asigurarea iluminatului ornamental și arhitectural, dotarea cu
Gestionarea
deşeurilor,
eficientizarea
salubrizării
municipiului
Moineşti

mobilier urban nou;
- intretinerea si modernizarea semnalizării rutiere şi pietonale ;
- asigurarea materialului antiderapant ecologic pentru perioada de
iarnă ;
- reabilitarea drumurilor de legatură cu zone de agrement şi puncte
de interes pentru comunitate;
- aplicarea prevederilor PAED cu rezulat final reducerea costurilor
energiei termice şi electrice la instituţiile publice si a celui aferent
domeniului public prin utilizarea de energie regenerabilă;
-reabilitarea infrastructurii rutiere pentru strazile : Nicu Ene, Avram
Iancu, Dezbenzinarii, Lucacioaia, Fundatura Lucacioaia, Stefan
Luchian
- amenajare cale acces str. V. Alecsandri – Centru cultural Lira –
blocuri Select 1 si 2
- Reabilitare infrastructura stradala cartierul Hangani (strada 1Mai),
cartier Vasaiesti (strada A.I.Cuza) si strazile Dr Bagdazar, Gen. N.
Sova, Pacurari, Micleasca
-reabilitare/reconstruire pod Hangani – str. 1Mai- (la Nita)
- reamplasare conducte gaze presiune redusa in afara perimetrului
investitiei si demararea de lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul
" Locuinte pentru tineri destinate inchirieri str. Tr. Tzara, nr.52-spatii
de locuit ";
- amenajarea spatiului parter al imobilului corp B din cadrul Bazei
de Tratament a hotelului- locuinte pentru personalul medical;
- actualizare expertiza tehnica pentru corpurile A, D, F din cadrul
Bazei de Tratament a hotelului;
- reabilitare termica bloc 10 str. T. Vladimirescu;
- reabilitare scoala Alexandru Sever- PNDL ;
- supraetajare sala sedinte a primariei - str. V. Alecsandri, nr. 14;
- extindere str. Osoiu;
- montare instalatie termica si instalatie de utilizare gaze natural de
joasa presiune sediu DAS;
- modernizarea coridorului de mobilitate urbana in zona centrala a
mun. Moinesti si extinderea retea de piste de biciclete si
reamenajarea trotuarelor pe str, M. Eminescu, str. G. Cosbuc, str.
Cpt. Zaganescu din mun. Moinesti;
- monitorizare si implementare a planului de actiune pentru energie
durabila 2012- 2020;
- Completare studii si documentatii aferente PUG si RLU;
- implementare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila al
municipiului Moinesti;
- monitorizarea lucrărilor de mentenanţă si întretinere a suprafetelor
impadurite in zonele Osoiu, Schela, Taşbuga, Nogea

7

Măsuri
privind
echiparea tehnicoedilitară
(fondul de locuinţe,
invătâmant, cultură)

- consolidarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente
IT a scolii generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII;
- reabilitarea si dotarea cresei "Primii Pasi";
- continuarea întocmirii cadastrului edilitar – imobiliar;
- monitorizarea modului de curatare a fatadelor locuintelor si a altor
constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea
periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de Consiliul Local
- desfiinţarea construcţiilor improvizate şi fară autorizaţii;
- reabilitarea/anveloparea scolii gimnaziale G. Enescu respectiv a
colegiului tehnic Gr. Cobalcescu ;
- finalizarea reabilitarii/anveloparii sediului cladire DAS(fosta
ALCOR)

Autoritatea admninistraţiei publice locale răspunde de respectarea tuturor măsurilor prevăzute în
prezentul program.
AVIZAT :
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA
INITIATOR
Primar,
Consilier MSI Mediu
jr. Valentin Vieru
Daniela Enea

