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RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la
dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de
salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ
Văzând Expunerea de Motive înregistrată sub nr. 14076 din 14.08.2015 şi
proiectul de hotărâre promovat de Primarul Municipiului Roman – Laurenţiu Dan
Leoreanu, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. III, pct. 1 al Legii nr. 99/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, unităţile administrativ teritoriale au obligaţia de a elabora şi aproba o
strategie locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare.
Urmare de mai sus, am contractat serviciile de întocmire a strategiei locale a
serviciului de salubrizare cu o firmă de consultanţă în domeniu, respectiv S.C.
Engineering 2B S.R.L. Piatra Neamț.
Strategia elaborată de acestă societate inventariază situația existentă la acest
moment în municipiul Roman cât și acțiunile care trebuie să fie întreprinse sau
continuate până în 2015.
Analiza punctelor tari/slabe în activitatea acestui serviciu denotă că sunt
premise suficiente pentru ca în acest domeniu Municipiul Roman să respecte
prevederile legale în materie de salubritate.
Trebuie, în primul rând, să intensificăm activitatea educativă de păstrare a
curățeniei, precum și de a dezvoltarea colectării selective și reciclării materialelor
refolosibile.
O altă problemă care trebuie urmărită cu mai multă atenție în perioada
următoare este aceea a deșeurilor provenite din construcții, cu mențiunea că pe
acest domeniu legislația națională este incompletă și că va trebui să luăm prompt
măsurile necesare la momentul când va fi clarificată pe deplin gestionarea lor.
Apreciez că proiectul de hotărâre este oportun iar Strategia este întocmită
conform prevederilor legale, drept pentru care propunem adoptarea acesteia în
forma prezentată în anexă.
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