JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la
Hotararea nr.____/06.02.2012

PROGRAMUL DE MASURI
privind salubrizarea ce se vor desfasura in comuna NUFARU,
judetul TULCEA in anul 2012
Nr
Crt

0
1

2

3

3

4

Obiective

Termen de
realizare
1
2
Asigurarea serviciului de salubrizare existent la nivelul comunei la SAPTAMANAL

parametrii calitativi, cantitativi şi de eficienţă stabiliţi prin
contractele existente şi în condiţii de protecţie a mediului şi a
sănătăţii populaţiei.
Extinderea sistemului de precolectare în europubele a deşeurilor APRILIE 2012
menajere la toţi utilizatorii casnici (persoane fizice), de pe raza
comunei.
Reducerea cantităţii de deşeuri supuse eliminării finale, prin LUNAR
implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor
reciclabile la populaţie: hârtie şi carton, plastic (PET-uri), altele.
Prevenirea şi eliminarea practicii de abandonare a deşeurilor de LUNAR
orice fel în locurile nepermise de pe raza comunei Nufaru de către
persoanele fizice şi juridice; monitorizarea locaţiilor în care se
formează rampe clandestine de deşeuri şi identificarea si
eliminarea cauzelor care determină formarea acestora.
Activitati de igienizare a zonelor cu destinatie „ISLAZ”
LUNAR
Desfăşurarea de programe de informare şi educare a cetăţenilor
asupra necesităţi colectării selective a deşeurilor reciclabile (hârtie
şi carton, plastic-PET, sticlă, metal).

5

Amenajare punct colectare DEEE

6

Amenajarea de platforme temporare pentru recipientii de 1,1 mc 2012
destinati colectarii de deseuri selective
Actiuni cu elevii conform Protocolului de Colaborare cu Scoala Trimestial
din localitatea Nufaru si Malcoci clasele I – VIII.

7
8
9
10
11
12

Februarie
2012

Actiuni pe fiecare strada a comunei pentru mobilizarea si permanent
antrenarea cetatenilor la activitati de curatenie in jurul
proprietatilor.
Actiuni de control la fostele depozite de deseuri ale comunei
permanent
Verificare periodica a institutiilor si agentilor economici privind Saptamanal
respectarea prevederilor hotararii Consiliului local de pastrare a
curateniei.
Realizarea de perdele forestiere(conform programelor de finantare 2012
ce se vor deschide in anul 2012)
Mai 2012
Impadurirea zonelor din intravilan si extravilan in special in
perimetrele de protectie a statiilor de captare apa, rezervor de
inmagazinare a apei potabile si statiile de epurare ( parteneriat cu
unitatile de invatamant). Pe marginea canalului de aductiune a
apelor pluviale din localitatea Malcoci.

Raspundere
3
Viceprimar

Primar
Viceprimar
Primar
Viceprimar
Primar
Viceprimar
Consilierii locali

PAPI
Viceprimar
PAPI
Viceprimar
Primar
Viceprimar
Viceprimar
Director Scoala I
– VIII Nufaru
Aparatul propriu
al
primarului
consilieri locali.
Viceprimar
Primar
Viceprimar
Primar
Viceprimar
Director Scoala I
– VIII Nufaru

13
14
15

16
17
18

19

20
21

22
23
24
25
26

27

28

Amenajari de spatii verzi si plantari de arbusti ornamentali de-a
lungul DJ 222C ce trece prin comuna Nufaru si alte locuri
adecvate
Reabilitarea prin impietruire a drumurilor stradale din comuna
Nufaru.
Curatirea principalelor artere de circulatie si in special a
trotuoarelor din comuna, afectate de caderile de zapada si
prevenirea formarii poleiului, transportul zapezii si a ghetii de pe
aceste artere.
Asigurarea unei stari de curatenie corespunzatoare in toate statiile
mijloacelor de transport in comun prin cresterea calitatii lucrarilor
de salubrizare.
Gestionarea eficienta a sumelor alocate de la bugetul local pentru
activitatea de salubrizare stradala si corelarea acestora cu volumele
de lucrari programate.
In perioada de vara, in zilele caniculare, se vor stropi drumurile
stradale pentru reducerea cantitatii de praf si implicit disconfortul
cetatenilor. Aceasta actiune se va realiza prin mijloace proprii ori
de cate ori situatia o va impune.
Continuarea constientizarii cetatenilor din comuna noastra in
special crescatorii de animale, de necesitatea infiintarilor de
platforme proprii de depozitare a deseurilor provenite in urma
acestei activitati.
Se va comunica fiecarui proprietar de autovehicule interzicerea
spalarii pe strazi a acestora.
Actiuni pe fiecare strada a comunei pentru mobilizarea si
antrenarea cetatenilor la activitati de curatenie pentru:
a) terenuri eferente proprietatii;
b) pastrarea permanenta a curateniei pe intinderea
proprietatii;
c) reparatia imprejmuirilor si constructiilor
Aducerea la cunostinta a masurilor stabilite de primarie in sensul
de pozitarii controlate a deseurilor si asigurarea unui aspect estetic
al localitatilor
Se vor organiza actiuni de evacuare a tuturor deseurilor depozitate
necontrolat pe marginea digului de aparare din satule Nufaru si
Ilganii de Jos si interzicerea depozitarii in continuare a deseurilor
Instiintarea si urmarirea proprietarilor de atelaje si mijloace de
transport de a nu mai transporta deseuri de origine animala si
amenajarea de platforme pe terenul proprietate
Se vor aplica sanctiuni pentru ocuparea abuziva a terenurilor
proprietate publica sau privata a comunei Nufaru
Se va urmari ca in intravilanul satelor sa nu pasuneje animale
animale pe strazi, precum si lasarea libera a pasarilor pe strazi sau
alte terenuri

Mai 2012

Primar
Viceprimar

Iunie 2012

Primar

Ianuarieaprilie
2012

Primar
Viceprimar

Lunar

Viceprimar

Trimestrial

Primar

Iulie –
August
2012

Viceprimar

2012

Viceprimar

Trimestrial

Viceprimar

permanent

Aparatul propriu
al primarului
consilieri locali.

2012

Aparatul propriu
al primarului
consilieri locali.
Primar
Viceprimar

Lunar
saptamanal

Primar
Viceprimar

saptamanal

Primar
Viceprimar
Primar
Viceprimar
Aparatul propriu
al primarului
responsabil cu
urbanism

zilnic

Se va stabili ca in certificatele de urbanism pentru constructii noi permanent
si in special pentru cele de desfiintare obligativitatea transportarii,
pe cheltuiala proprietarului, a deseurilor la statia de transfer a
municipiului Tulcea
Proprietarii de terenuri agricole vor fi instiintati asupra obligatiilor permanent
conform Legii nr. 18/1991 sa-si lucreze terenurile sau sa se asigure
curatenia lor

viceprimar
referent cu
atributii

29

30
31

32

Urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de Trimestrial
performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor
indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune
performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi
publice
Aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor
2012
pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de
specialitate emis de autorităţile de reglementare competente
Cadrul legislativ de desfăşurare a programului
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectiei mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobata prin Legea nr. 515/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completari ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completari ulterioare;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu
modificarile si completari ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 78/2000 privind
regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Stategiei
Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice;
Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare al localităţilor.
Lunar se va prezenta Consiliului Local informari asupra modului Lunar
de respectare a prevederilor prezentei hotarari, completand cu
masuri care sa duca la o mai buna gospodarire a comunei Nufaru.
PRESEDINTE DE SEDINTÃ,
Smolenic Daniela

SECRETAR,
Jr. Vrajmasu Cristina - Gabriela

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar

