ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea sistemului de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul
localităţilor aparţinătoare comunei Şintereag
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.12.2010 în prezenţa a 13 consilieri,

Având în vedere:
- procesul – verbal nr.3915 din 15.11.2010 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/3912 din 15.11.2010 privind stabilirea sistemului de colectare şi stocare a
gunoiului de grajd la nivelul localităţilor aparţinătoare comunei Şintereag, la
sediul Primăriei comunei Şintereag, din localitatea Şintereag, str. Principală , nr.40,
judeţul Bistriţa – Năsăud;
- procesul – vetrbal nr.4297 din 21.12.2010 de dezafişare a proiectului de hotărâre
nr. I.6/3912 din 15.11.2010 privind stabilirea sistemului de colectare şi stocare a
gunoiului de grajd la nivelul localităţilor aparţinătoare comunei Şintereag;
- adresa nr.4869 din 05.11.2010 a Direcţiei pentru Agricultură Bistriţa – Năsăud cu
privire la implementarea Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la
nitraţi;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu nr.I.6/3913
din 15.11.2010;
- raportul nr.I.6/4131 din 03.12.2010 al compartimentului evidenţă agricolă şi
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Şintereag,întocmit de doamna Negru Ana – Adriana - Cercilia – inspector, cu
privire la stabilirea sistemului de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul
localităţilor aparţinătoare comunei Şintereag;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Şintereag
pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului public şi
privat, înregistrat cu nr.I.9/4326 din 24.12.2010;

- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Şintereag
pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor
omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură
înregistrat cu nr.I.9/4327 din 24.12.2010;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Şintereag
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului, comunicare şi integrare europeană şi relaţii externe înregistrat cu
nr.I.9/4328 din 24.12.2010;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.964/2000 privind aprobarea
Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.1182/1270/2005 privind aprobarea
Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi din surse agricole;
- prevederile Legii nr.107/1996 - Legea apelor, cu modficările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.930/2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică;
- prevederile Deciziei nr.21130/DC/14.10.2010 a Autorităţii pentru Inundaţii şi
Managementul Apelor, Comisia Interministerială pentru Aplicarea Planului de
Acţiune pentru Proitecţia Apelor împotriva Poluării cu Nitraţi din Surse Agricole;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.,,b”,
alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, Legea
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă sistemul individual de colectare şi stocare a gunoiului de grajd şi
a altor resturi organice la nivelul localităţilor aparţinătoare comunei Şintereag, respectiv
Şintereag, Cociu, Şieu – Sfîntu, Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus şi Caila.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag - domnul Bob Ioan şi compartimentul evidenţă agricolă şi cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag , prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana Gabriela –
secretar al comunei Şintereag cu:
-

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud
domnul Bob Ioan - primarul comunei Şintereag;
Direcţia pentru Agricultură Bistriţa – Năsăud;
compartimentul evidenţă agricolă şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Şintereag.
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Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri locali prezenţi.

