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HOTARARE

Nr.36 din 17.04.2014
privind aprobarea Planului de măsuri în vederea salubrizării cursurilor de apă, realizării şanţurilor
şi rigolelor şi reparării lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor,de pe raza
comunei George Enescu
Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară
astăzi 17 aprilie 2014, convocarea primarului, conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei prin care arată necesitatea aprobării Planului
de măsuri în vederea salubrizării cursurilor de apă, realizării şanţurilor şi rigolelor şi reparării lucrărilor hidrotehnice
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de pe raza comunei George Enescu, conform prevederilor art.6, alin.3 din

Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
având avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,
având în vedere:
-prevederile art.11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005;
-Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 privind aprobarea regulamentului –cadrul privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă;
-Legea nr.107/1996-legea apelor, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr.211/2011
privind regimul deşeurilor,
-Ordinul nr.192/02.08.2012 privind Regulamentul de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
-Ordinul Prefectului Judeţului Botoşani nr.96/11.04.2014
în baza art.36 alin.(2) lit.d şi alin.(6) lit.a, pct.9 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă Planul de măsuri în vederea salubrizării cursurilor de apă, realizării şanţurilor şi
rigolelor şi reparării lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor,de pe raza comunei
George Enescu, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre prin
compartimentul de specialitate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Ana SANDU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 17 aprilie 2014.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

