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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 2017”

Consiliul Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău;
Având în vedere:
- raportul nr.56070/05.12.2016 a Compartimentului Managementul Sistemelor Integrate
şi Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- expunerea de motive nr. 56077/05.12.2016 a Viceprimarului 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 2017”, 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,
VICEPRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

AVIZAT PT. LEGALITATE:
SECRETAR,
JR. MARILENA DÎRLĂU
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COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE SI MEDIU

Nr. …………../………..2016
Vizat,
Viceprimar,
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 2017”
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 2016” 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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VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI MOINESTI

Nr…………/…...2016
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 2017
Avand in vedere necesitatea asigurarii dezvoltării durabile a municipiului Moineşti pentru
parcursul

anului 2017, 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 -2017 , 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.

VICEPRIMAR,
Jr. Valentin Vieru
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COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE SI MEDIU
Nr. ………../……..2016
RAPORT
Pentru 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:
- 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 ,
se 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 2017”, 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 2017
Nr.
crt.
1

2

3

Obiectivul urmărit

Denumirea acţiunii

- informarea, conştientizarea cetăţenilor privind clădirile monumente
Valorificarea
potenţialului turistic la istorice ;
- reabilitarea scenei aferente parcului Bai Ape Minerale .
nivel de municipiu
- implementarea/aplicarea de noi programe – proiecte pentru dezvoltarea
infrastructurii turistice a municipiului;
- 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 bazin de înnot
didactic, scolar;
Reducerea
poluării - modernizarea şi reabilitarea infrastructurii stradale şi a spaţiilor pietonale,
înfiinţarea de aliniamente stradale arboricole, cu rol de protejare a calităţii
atmosferice
aerului;
- interzicerea efectuării transportului de mare tonaj în zona centrală, cu
excepţia riveranilor;
- reducerea poluării cu noxe şi a poluării fonice datorate traficului rutier în
zona centrală orașului prin păstrarea traficului rutier închis pe strada T.
Vladimirescu – zona Esplanadă de sâmbăta orele 17 până duminica orele
22 .
-aplicarea planului de masuri privind calitatea apei potabile si asigurarea
Reconstrucţia
ecologică
a apelor populatiei cu apa in caz de calamitati si dezastre
curgătoare
si - întretinerea, amenajarea şi protecţia malurilor, regularizărilor de torenţi
reducerea
riscului şi igienizarea cursurilor de ape, sancţionarea drastică pentru cei ce nu se
producerii de inundaţii preocupa de întretinerea şi curăţarea malurilor şi cursurilor de ape
pe raza administrativ -promovarea unei atitudini corespunzatoare a întregii comunităţi cu privire

a la necesitatea protecţiei apelor, înstiinţarea, conştientizarea populaţiei cu
privire la importanţa menţinerii cursurilor de ape în stare corespunzătoare,
în vederea reducerii riscului inundaţiilor;
-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 şi acolo unde situaţia impune,
aplicarea de sancţiuni de către compartimentele de specialitate din cadrul
Primariei municipiului Moineşti .
- asigurarea monitorizării pentru urmatorii 30 de ani a Depozitului
Gestionarea
municipal de deșeuri inchis;
deşeurilor,
- continuarea campaniilor si initierea unora noi pentru informarea,
eficientizarea
conştientizarea şi educarea cetăţenilor cu privire la necesitatea colectării
salubrizării
municipiului Moineşti selective 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 ;
- continuarea asigurării de zone de protecţie prin plantare de perdele
forestiere ;
- 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
Reducerea degradării - asigurarea protectiei si monitorizarea ariei protejate Padurea de pini
- înfiinţare/construire diguri, înființare de perdele forestiere de protecție ca
mediului natural
şi măsuri de prevenire a situațiilor 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 ;
- realizarea de acţiuni de plantări toamnă- primăvară, asigurarea
mentenantei plantatiilor infiintate;
- reconstrucţia ecologică a pădurilor prin realizarea de plantaţii în goluri şi
pe terenurile degradate;
- întreţinerea păşunilor aparţinând domeniului public, atât de Consiliul
Local cât şi de Asociaţiile Crescătorilor de Animale;
teritorială
municipiului

4

5

6

7

Urbanizare,
măsuri - monitorizarea calitatii /dezinfectia surselor de apă potabilă situate pe
pentru conservarea şi domeniul public conform contractului incheiat cu DSP Bacau ;
- intretinerea si monitorizarea actualei reţele de siguranţă – hidranţi ;
protecţia mediului
- asigurarea iluminatului ornamental și arhitectural, dotarea cu mobilier
urban nou;
- intretinerea si modernizarea semnalizării rutiere şi pietonale ;
- asigurarea materialului antiderapant ecologic pentru perioada de iarnă ;
- reabilitarea spatiilor verzi si însămânţarea cu gazon a condominiilor
aferente blocurilor de locuit în colaborare cu asociatiile de locatari;
- reabilitarea/amenajarea de zone de picnic şi agrement si identificarea şi
amenajarea unor noi spaţii de parcare
- întreţinerea spaţiilor verzi din jurul blocurilor de locuinţe - 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;
- extinderea reţelei de utilităţi/drumuri din interiorul comunităţilor de romi
;
- amenajarea de alei, scari si platforme in zona esplanadei centrale -Casa
Casatoriilor- bloc Select 1
- modernizarea parcarii aferente Complexului de Servicii Sociale si
Directiei de Asistenta Sociala
-reabilitarea infrastructurii rutiere pentru strazile : Nicu Ene, Avram Iancu,
Dezbenzinarii, Lucacioaia, Fundatura Lucacioaia, Stefan Luchian
-amenajare parcare aferenta Centrului cultural Lira
- 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)
Măsuri
privind - implementarea de noi proiecte pentru asigurarea infrastructurii de turism
echiparea
tehnico- si tratament urmare declararii municipiului Moinesti drept statiune turistica
- continuarea întocmirii cadastrului edilitar – imobiliar;
edilitară
(fondul de locuinţe, -intocmirea documentatiei pentru extinderea salii de sedinte a UAT
Moinesti;
invătâmant, cultură)
- desfiinţarea construcţiilor improvizate şi fară autorizaţii;
-reabilitarea /anveloparea unor blocuri de locuinte si a unor institutii
scolare;
- dezvoltarea şi reabilitarea clădirilor unor institutii scolare;
- reabilitare/anvelopare sediu cladire DAS(fosta ALCOR)

Autoritatea admninistraţiei publice locale răspunde de respectarea tuturor măsurilor prevăzute în prezentul
program.

AVIZAT :
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA
INITIATOR
Viceprimar,
jr. Valentin Vieru

Consilier MSI Mediu
Daniela Enea

