UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

COMUNA GIRLENI

ACTIVITATATEA DE PROTECTIE A MEDIULUI
COMUNA GIRLENI

1. S-au desfasurat activitati de constientizare si informare privind problemele
de mediu existente la nivel local, in parteneriat cu scolile din comuna :
Scoala Generala Lespezi , Scoala nr.1 Girleni de Sus , Scoala nr. 2 Girleni ;
2. Au fost efectuate mai multe actiuni de identificare si eliminare a unor
depozite necontrolate de deseuri din constructii si demolari, deseuri de
origine animala si resturi vegetale ;
3. Au fost monitorizate sursele de apa potabila de pe domeniul public si au
fost efectuate mai multe analize chimice si bacteorologice la surse de apa,
de catre DSP Bacau si acolo unde s-au gasit nereguli grave ,s-a procedat la
inchiderea fantanilor si chiar la desfiintarea lor ;
4. S-au desfasurat actiuni de constientizare si informare a agentilor economici
si a cetatenilor de la case, privind obligatiile referitoare la intretinerea
curateniei si igienei in cladiri, locuinte ,anexe gospodaresti si in jurul
spatiilor in care isi desfasoara activitatea precum si pe terenurile pe care le
detin ;
5. Au fost verificate si avizate din punct de vedere al legislatiei privind
protectia spatiilor verzi, solicitarile referitoare la terenurile apartinand
domeniului public, in vederea concesionarii sau inchirierii ;
6. S-au facut demersuri si au fost achizitionati un numar de 10.000 puieti
salcam, si au fost plantati ca fasii tampon de protectie pentru reducerea
deversarilor de nutrient in corpurile de apa si reabilitarea unor suprafete de
pasuni comunale ;
7. S-au realizat procedurile specifice privind eliminarea deseurilor din cadavre
animaliere de pe raza comunei prin incheierea unui contract cu SC
ECOVET CONSULT SRL Racaciuni, privind
colectarea, transportul si
neutralizarea deseurilor de origine animala ;
8. A fost intocmit si supus spre aprobarea consiliului Local “ Planul local
privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Girleni .
9. Au fost solutionate cele 15 cereri si reclamatii pe probleme de mediu
adresate compartimentului, care s-au soldat cu avertismente si chiar amenzi ;

