
Anexd la proiectul de hotdrdre
nr. 558 din 16.02.2023

AvAnd in vedere legislalia in vigoare - legislafia romdneasc6 atmonizatd cu legislalia U.E,

precum 9i aspiraliile de prJgres ale cetalenilor din iomunitate, se stabilegte prezentul "PROGRAM Dp

COSpOO4TRE A COMSNEI BOGDANE$TI, PE TRU ANUL 2023".

Datorit6 complexit6lii cel putin prin diversitatea implicitd Programul de Gospoddrire a comunei

Bogddnegti in anul2023, at pe urmatoarele principii:

Se stabilegte un p posibil, in concordanld cu resursele financiare de care dispune

administratia local6.
- pentru fundamentarea prezentului program "STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMLINEI

B9GDANE$TI, pentru perioada z02l - 2024; igi pastreazd caracterul de sistem de referinla prioritar.

- La structurarea programului au fost avute in vedere gi prevederi conexe confinute in actele

normative elaborate de administralia locald - hotdr6ri ale Consiliului local'

- pentru atingerea finalit{ilor propuse, programul de gospodarire cupriride obiective, acliuni 9i

modalitbli de realizare, precum gi responsabilitfiti, dup6 cum utmeazd:

1. OBIECTIV -

RASPT]ND:

2. OBIECTIV

ACTTLINE

nAspLnu:

ACTIUNE

RASPIIND:

ACTIUNE

RASPLIND:

. PROGRAM

PRIMARUL $I CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDANE$TI.

:

- Constituirea de resurse financiare si umane 
,

- Primarul si Consiliul Local al comunei Bogdanesti

- Intretinerea corespunzatoare a suprafetelor de spatii verzi existente in

intravilanul comunei Bogdanesti, prin eforturile conjugate ale administratiei

locale si ale cetatenilor comunei Bogddnegti, in conformitate cu legislatia sectorial[.

- Viceprimarul comunei Bogdanesti si Sef serviciu SVSU'

- Activitati de popularizate si educare a populatiei din comuna, inbaza

programului adoptat de Consiliul Local Bogdanesti'

- Primarul, Viceprimarul si Consilierii locali.

PENTRU ANUL 2023



ACTIUNE

RAsputrton,:

ACTIUNE

RASPUND:

3.OBIECTIV

ACTIUNE

RASpUXIO:

ACTIUNE

nAspuNo:

ACTIUNE

RASPIINDE:

ACTIUNE

RASPTINDE:

ACJIUNE :

RAsPrrxro:

ACTIUNE

RASPUND:

,)

- Eficientizarea sistemului de colectare a deseurilor si gunoiului menajer prin

acliuni cu privire la modul de selectare 9i colectare din gospodbriile cetfllenilor 9i a

agenlilor economici de pe ruza comunel'

- Viceprimarul comunei, dl. Botez Cristian'

- Prevenirea , diminuarea si eliminiarea factorilor de risc specif,rci pentru

comunitate - inundatii, incendii.

- Intretinerea corespun zatoarc a rigolelor si a santurilor de scurgere'

- comitetul local pentru situalii de urgen!6, Viceprimarul comunei si Seful svsu'

----4..

- constituirea de res'urse financiare pentru atingerea acestui obiectiv'

- Primarul si Consiliul Local Bogdanesti'

- Finalizarea gi realizarea Programului de investilii pentru antil2023'

- Primarul qi VicePrimarul'

- intretinerea corespunz6toare a spaliilor 9i cl6dirilor aflate in administrarea U'A'T'

Bogdbnegti.

- Viceprimarul comunei.

- Imbunatatirea gi intrelinerea in condilii optime a sistemului de iluminat public' in

ambele sate ale iomunei.

- Viceprimarul comunei Bogd[nepti '

- Continuarea demersurilor de rcalizarc a Planului Urbanistic General, pentru o

dezvoltare armonioasd a localitdlii.

Primarul comunei.

- Intretinerea corespunzatoare a terenurilor de sport de pe raza comunei'

- Viceprimarul comunei si Consilierii locali'
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