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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA       

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr.38. 
Din data de 16.03.2016. 

privind aprobarea programului de măsuri 

pentru igienizarea comunei şi a cursurilor de apă din comuna Crasna 
 

Consiliul local al comunei Crasna,: 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr.2105/14.03.2016;  

- raportul primarului cu nr.2106/14.03.2016; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.2107/14.03.2016; 

- prevederile art.4 și 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

- prevederile art.18 şi 24 din Legea nr.515/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2002 

privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- prevederileart. 36 alin. (2) lit. "d", alin.(6) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001  

 

HOTĂREŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă programul de măsuri pentru igienizarea comunei şi a cursurilor de apă 

din comuna Crasna, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 

comunei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-     Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

-    Primar; 

- Viceprimar; 

- Administrator public; 

- SC CRASNA SERV SRL; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Cseke Francisc                                    Contrasemnează: 

                                     SECRETARUL comunei,           

                                                                          Lazar Veturia 
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                                                                                 Anexa nr. 1  

                                                                          la HCL nr.38 din 16.03.2016. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA 

 

PROGRAM DE MĂSURI 

pentru salubrizarea localităţii şi a cursurilor de apă din comuna Crasna 

 

 În cursul anului 2016 se vor urmări realizarea următoarelor 

obiective: 

  

 

1. Salubrizare şi degajarea cursurilor de apă de obstacolele care pot 

împiedica scurgerea apelor (materialul lemnos şi deşeurilor din albiile cursurilor 

de apă, de pe maluri şi din zonele inundabile, precum şi din apropierea podurilor, 

podeţelor, etc.). 

 

Răspunde : viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL 

Termen : permanent 
 

2. Asigurarea secţiunii de scurgere la poduri, podeţe, curăţarea 

şanţurilor şi rigolelor stradale de scurgere a apelor pluviale. 

 

Răspunde : viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL 

Termen : permanent 
 

3. Identificarea şi desfiinţarea construcţiilor provizorii de traversare a 

cursurilor de apă. 

Răspunde : viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL 

Termen : permanent 
 

4. Completarea stocului de materiale şi mijloace pentru intervenţii în 

situaţiile de urgenţă generate de inundaţii şi fenomene hidrometeorologice 

periculoase (saci, nisip, bărci, cizme de cauciuc, pelerine de ploaie etc.). 

 

Răspunde : Preşedintele C.L.S.U. şi şef S.V.S.U. 

Termen : 01.05.2016. 
 

5. Pregătirea populaţiei pentru a cunoaşte regulilor de comportare în 

caz de inundaţii şi alte situaţii, precum şi antrenarea acesteia pentru a participa 

la acţiunile de prevenire, prin afişarea la sediul primăriei şi a şcolilor a regulilor 

de comportare în asfel de situaţii. 

 

Răspunde : Şef S.V.S.U. 

Termen : permanent 
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6. Executarea unor acţiuni de salubrizare a localităţii, în cooperare, prin 

implicarea elevilor din ciclul gimnazial. 

 

Răspunde : Preşedintele C.L.S.U. şi directorii unităţilor şcolare 

Termen :  24.04.2016 

7. Efectuarea de exerciţii de antrenament pentru situaţii de urgenţă 

(inundaţii) în şcoli şi la agenţi economici, pe limita zonelor inundabile. 

 

Răspunde : Preşedintele C.L.S.U. şi directorul şcolii 

Termen : 30.04.2016 

  

          8.  Prevenirea poluării accidentale a mediului și a cursurilor de apa, prin 

depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către 

cetățeni. 

 

Răspunde:  viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL, 

consilierii locali, agenții economici și cetățenii comunei 

Termen: permanent 

  

     9.  Se vor organiza acțiuni de curățire și îndepărtare de pe islazul comunal 

a diverselor materiale, resturi vegetale, mărăcinișuri, tufișuri, împrăștierea 

mușuroaielor de pământ, astuparea gropilor, supraînsămânțare - acolo unde este 

cazul, fertilizarea cu îngrășăminte chimice, întreținerea fântânilor și înființarea de 

fântâni noi – dacă va fi cazul, respectarea termenului de pășunat. 

 

Răspunde:  viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL, 

crescătorii de animale. 

 Termen: permanent 

  

            10. Repararea și întreținerea drumurilor comunale, a ulițelor, trotuarelor 

și podețelor: 

- acțiuni de reparare și întreținere a drumurilor comunale, a ulițelor și a 

podețelor și de amenajare a șanțurilor și rigolelor; 

- acțiuni de curățire a șanțurilor și rigolelor și a podețelor din dreptul 

imobilelor situate în intravilanul localităților, în scopul prevenirii 

producerii de inundații; 

- acțiuni de menținere a curățeniei trotuarelor și a parții carosabile a drumului, 

pe porțiunea din dreptul clădirilor și al gospodăriilor; 

- acțiuni de păstrare a curățeniei pe arterele de circulație din extravilanul 

localităților și în locurile publice.  
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Răspunde: viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL 

conducătorii instituțiilor publice, agenții economici, cetățenii comunei, 

persoanele apte de munca - beneficiare de ajutor social. 

 Termen: permanent 

  

            11. Asigurarea stării corespunzătoare a spațiilor verzi, a terenurilor de 

joacă pentru copii, a terenurilor de sport. 

 

Răspunde: viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL și 

consilierii locali, 

Termen: permanent 

  

            12. Executarea lucrărilor de salubrizare și igienizare a comunei, prin 

organizarea unor acțiuni de dezinfecție și de dezinsecție. 

 

Răspunde: viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL, 

directorul școlii, medicii umani și medicul veterinar 

Termen: permanent 

 

  13. Luarea măsurilor necesare în vederea protecției sănătății publice prin  

acțiuni de păstrare a curățeniei și respectarea normelor igienico - sanitare în 

locurile publice (cămine culturale,  școli, biblioteca).  

 

Răspunde: viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL, 

directorul școlii, bibliotecarul. 

 Termen: permanent 

  

            14. Întocmirea, aprobarea și respectarea documentațiilor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism precum si normele privind executarea construcțiilor, 

prin :  

- acțiuni de întreținere a construcțiilor în care funcționează instituțiile publice, 

repararea și zugrăvirea acestora; 

- urmărirea și respectarea documentațiilor de urbanism și amenajarea 

teritoriului și a normelor privind executarea construcțiilor; 

- acțiuni de întreținere a imobilelor deținute cu orice titlu, prin efectuarea 

lucrărilor de reparații, amenajări și zugrăveli la construcțiile existente, 

repararea și zugrăvirea acestora; 

- acțiuni de reparare și spălare a geamurilor, a vitrinelor,  acțiuni de întreținere 

a firmelor și a fațadelor clădirilor în care își desfășoară activitatea 

instituțiile publice și agenții economici; 

- acțiuni de asigurare a curățeniei la locurile de depozitare a materialelor, în 

curțile interioare și pe  celelalte terenuri deținute și pe  căile de acces de 

către instituțiile publice și agenții economici; 
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- acțiuni de întreținere și reparații a locuințelor deținute în proprietate sau cu 

titlu de închiriere, precum și a anexelor gospodărești, a curților și a 

împrejmuirilor acestora și acțiuni de asigurare a curățeniei pe terenurile din 

incinta curții și la stradă prin efectuarea operațiunii de văruire a pomilor, 

vopsirea gardurilor;  

- acțiuni de întreținere și reparații a instalațiilor aferente imobilelor.  

 

Răspunde:  viceprimarul, administratorul public, cetățenii comunei, deținătorii de 

imobile, șefii instituțiilor publice și agenții economici 

 Termen: permanent 

 

            15. Măsuri propuse în vederea colectării centralizate și selective a 

deșeurilor menajere de la populație: 

  

     a) informarea populației privind modul de colectare selectivă și centralizată a 

deșeurilor menajere, prin anunț afișat la sediul Primăriei comunei Crasna și pe 

site-ul instituției; 

     b) se va stabili calendarul de ridicare a deșeurilor de la populație, care va fi 

respectat cu strictețe; 

     d) se va stabili prin hotărârea consiliului local modalitatea de plată, precum și 

taxa ce va fi suportată de către locuitorii comunei Crasna, pentru ridicarea 

deșeurilor menajere și a celor reciclabile. 

 

Răspunde:  viceprimarul, administratorul public, SC CRASNA SERV SRL, 

cetățenii comunei, șefii instituțiilor publice și agenții economici 

Termen: permanent 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Cseke Francisc                                    Contrasemnează: 

                                     SECRETARUL comunei,           

                                                                          Lazar Veturia 

 


