ROMANIA
Judetul BACAU
Consiliul local al comunei PLOPANA

HOTARARE
pentru adoptarea ,,Programuiui privind buna gospodarire,
intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2016".

Consiliul local al comunei PLOPANA judetui BACAU intrunit in sedinta
ordinara la data de 31 martie 2016;
Yazand:

-

Prevederile ordonantei Guvernului rr.21l30.01 .2002 privind
gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
- Expunerea de motive a primarului comuneinr 152612016;
- Raportul viceprimarului comunei nr 1527/2016
- Avizele comisiiior de specialitate ale consiliului local comunal;
In baza prevederilor art.36 (l) si art.45 din Legea nr.2lsl111l-Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,-

HOTARASTE:

An.l. Se aproba "programul privind

buna gospodarire, intretinere,
curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2016,, , conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art-2. Neindeplinirea obligatiilor care revin institutiilor publice, agentilor
economici, altor personae juridice, precum si cetatenilor, pr"ru)rte in pizentut
program, constituie contraventii, daca nu au fost savarsite astfel incat potrivit
Legii
,
penale, sa constifuie infractiune.
Contraventiile se aplica dupa cum urneaza:
- cu amenda de la 70 lei Ia200lei pentru neindeplinirea obligatiilor
prevazute in capitolul I lit. a- d si i_j;
- cu amenda de la 200 lei la 300 lei pentru neindeplinirea obligatiilor
prevantte in capitolul I lit. e - h;
- cu amenda de la 50 lei la 100 iei pentru neindeplinirea obligatiilor
prevaztte in capitolul II lit.a - e;
- cu amenda de la 100 lei La200lei pendru neindeplinirea obligatiilor
prevazute in capitolul II iit. f - i.
Art.3. Se imputemiceste pentru a constata si pentru a aplica contraventiile
prevazute la att.2. dinprezenta hotarare : Andries Gheorghe pii-u*l
comunei si
Tatarr-r Vasile - viceprimarul comunei.
Art. 4. Se aproba plantarea unui numar de 1500-2000 puieti din familia
rasinoase care vor fi primiti de la Directia Silvica Bacau, pe terenurile care fac parle
din domeniLrl public si privat al comunei plopana.

5

Se aproba organizarea concursului ,, Gospodarul satului" in
vederea desemnarii locuitorilor cu cele mai bune rcnltate in actiunea de gospodarire,

Art.

infrumusetare, intretinere si curatenie a localitatii.
Art.6. Se mentine devierea mijloacelor de transport cu tractiune animala de
pe DN 2F, pe drumul comunal ,,De la Urecheanu Emil la terenul de fotbal".
Art.t Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetul
Bacau, Primarului comunei Plopana, institutiilor si persoanelor interesate si se va
aduce la cunostinta locuitorilor comunei, prin afisare in locuri vizibile.
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