ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Șaru Dornei, județul Suceava
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de către domnul. primar Iordache Ioan-Cătălin, înregistrat
sub nr. 585 din 01.02.2021, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1925 din 11.03.2021,
raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi
comerţ înregistrat sub nr. 2491 din 23.03.2021, raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
înregistrat sub nr. 2492 din 23.03.2021 și raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrată cu nr. 2493 din 23.03.2021;
În conformitate cu prevederile:
- Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2005 prind protecția mediului, cu modificarile si
completarile ulteriare
- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spaț iilor verzi din intravilanul localităților ,
republicată, cu modificările și comletările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. f), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1)
lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Programul de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Șaru Dornei, jud.
Suceava, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Planul de acțiuni privind activitatea de gospodărire şi de înfrumuseţare a comunei Șaru
Dornei, județul Suceava, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se numește comisia pentru recepţionarea lucrărilor executate în cadrul activităţilor edilitargospodăreşti care au drept scopî nfrumuseţarea şi buna gospodărire a comunei Şaru Dornei, județul Suceava
Art.6. Agenţii economici, instituţiile publice şi cetăţenii care nu respectă normele cu privire la buna
gospodărire şi întreţinerea localităţilor urbane şi rurale, menţinerea ordinei şi disciplinei public, asigurarea şi
păstrarea curăţeniei, salubrizarea şi estetica localităţilor, precum şi cele privitoare la protecţia mediului ambiant vor
fi sancţionaţi potrivit legii de către autorităţile abilitate.
Art.7. Consiliul local, primarul şi viceprimarul răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea,
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţarea localităţii, de păstrarea ordinii şi
curăţeniei în comună.
Art.8. Secretarul comunei va face publică prezenta hotărâre și o va înainta Instituției Prefectului pentru
control și legalitate.
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