JU D EŢU L VALCEA
COMUNA PO PEŞTI
C O NSILIUL LOCAL PO PESTI

HOTARAREA NR(o ..
PRIVITOR LA: aprobarea Planului de masuri privind curatenia la anexele gospodăreşti de la blocuri
din satul Ursi

Consiliul Local al comunei Popeşti, judeţul Valcea întrunit in şedinţa ordinara din data de
29.01.2016, la care participa un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali in
funcţie;
Vazand ca prin votul majoritatii domnul Mărăcine Pantelimon Bogdan consilier local a fost
preşedinte de şedinţa in perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016;
Luând in dezbatere expunerea de motive, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Popeşti, înregistrat cu nr.^L.dini^iSf.’‘<)^^ raportul de specialitate propune aprobarea Planului de
de masuri privind curatenia la anexele gospodăreşti de la blocuri din satul Ursi;
Având in vedere raportul comisiilor de specialitate.reunite prin care se avizeaza favorabil
proiectul de hotarare si raportul de avizare a legalitatii nr..Wi^..din.::v??^K-=^3^
de secretarul
comunei;
Vazand ca s-au respecta principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor
normative conform Legii nr.52/2003 privind transparent decizionala in administraţia publica, cu
modificările si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.l , alin.2 si alin.3 din Ordinul Ministerului Sanatatii
nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populaţiei;
In baza art.36, alin.2, lit.a) si alin.3, litb) , art.45 , alin.l si art.115, alin.l, lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările
ulterioare, cu .....(O..voturi pentru,...'2i...voturi abţineri s i . . v o t u r i împotriva, adopta
urmatoarea:
HOTARARE
A rt.l. Se aproba Planul de masuri privind curatenia la anexele gospodăreşti de la blocuri din satul
Ursi, conform schiţei care face parte integranta din prezenta hotarare, ce cuprinde următoarele:
1. Cotetele vor fi amplasate in partea de vest a terenului, incepind de la limita de proprietate.
Se propune amplasarea acestora pe toata latura de vest.
2. Garajele sau magaziile vor fi amplasate in fata coteţelor. Intre acestea va fi stabilita o
distanta pentru o cale de acces(alee).
3. Toate construcţiile cotet vor fi tip, la fel si contructiile garaj-magazie.
4. Primaria Popeşti se obliga sa faca proiectul tehnic si sa obtina autorizaţia de construire.
Terenul va fi parcelat si concesionat persoanelor interesate.
5. Primaria Popeşti se va ocupa de amenajarea teritoriului, iar persoanele care concesionează
vor realize proiectului.
6. In fata garajelor Primara Popeşti se obliga sa amenajeze un parc prevăzut cu locuri de joaca
pentru copii.

A rt.2. Cetatenii sunt obligaţi sa respecte intocmai masurile stabilite de primărie pentru asigurarea
igienei publice si salubrizării localitatii, astfel incat sa nu creeze disconfort vecinilor si sa nu
constituie pericol pentru sanatatea publica a comunităţii.
A rt.3. Primarul comunei Popeşti va asigura aducerea la Îndeplinire a prezentei hotarari, iar
secretarul comunei Popeşti va asigura comunicarea prezentei hotarari Instituţiei Prefectului-judetul
Valcea in vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Popeşti, persoanelor
responsabile cu punerea in executare si aducerea la cunostiinta publica prin afişare.

F resedint|,;ide:'gedin:%„
Mărăcine Pş
S i,

Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
Jr. Sandulescu Nicoleta-Clementina

r . n/)

li.

1/

Popesti:29.01.2016

#

