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Subsemnatul,Onofrei Constantin,in calitate de viceprimar al comunei Cotuleni,judetul
lasi,in perioada 15.02.20-15.02.201,6 am contribuit in cadrul Primariei Costuleni la activitatile
de intretinere a mediului inconjurator
La fel ca si anul 2015 am dus o campanie de informare a cetatenilor din comuna Costuleni ,cu
privire la depozitarea gunoiului de grajd,gunoiului menajer,stocarea selective a peturilor din
material plastic,iclusiv depozitarea acestora in containere pe care le-am amplasat in fiecare
scoala din satele ce alcatuiesc comuna Costuleni.
ln anul 20L5 am avut o colaborare foarte buna cu colegii pe care ii am in subordine,adica seful
SVSU si cei pdtru paznici ai comunei Costuleni.
ln anul 2015,luna Mai ,am participat la cursul organizat de firma Euroconsult lasi unde am
obtinut certificat in Gestionarea Deseurilor Menajere,Dee -uri si Deseuri proventite de la
substante toxice.Aceste cursuri sunt importante deoarece cand avem controlul anual din
partea celor de la mediu suntem intrebati daca am calificat pe cineva in gestionarea deseurilor.
lmpreuna cu colegii mei,ne-am deplasat in satele componente ale comr,r.nei Costuleni,unde am
avut discutii cu cetatenii in vederea protejarii mediului,gos'iio{arirea comunala,curatenia si
pastrare domeniului public si privat in conditii bune.
Consiliul Judelean lasi implementeaza proiectul ,SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DESEURILOR lN JUDETUL lASl,finan{at in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu pe axa
prioritara 2 -Dezvoltarea sistemelor de. management integrat al degeurilor si extinderea
infrasttucturii de management al de5eurilor.
Proiectul va fi dezvoltat pe raza intregului judet,iar obiectivele de investi{ii pe raza tuturor
oraselor si comunelor.Obiectivul general al proiectului consta in cresterea standardului de viata
al populaliei 5i imbunatalirea calitatii mediului ,prin dezvoltarea 5i implementarea unui sistem
durabil de management al Qegeurilor.Prin acest proiect speram ca vom rezolva problema
de5eurilor de tot felul in comuna Costuleni.Ca explicatie,ar urma ca toate gospodariile sa
prirheasca in comodat pubele de gunoi,iar acestea sa fie transportate la centru de
colectare, binein!eles contra cost.
ln prezent avem o situatie aproximativ buna in comuna noastra in ceia ce privegte mediul
inconjurator dar se poate si mai bine.
As ruga colegii consilieri sa se implice mai mult in informarea si cooperarea cu cetatenii
comunei Costuleni,pentru ca impreuna sa protejam mediul inconjurator sis a avem o comuna
frumoasa si curate. Ca masuri pe care le-am luat am organizat oamenii de la ajutor social in
functie si de locul unde acestia isi au domiciliul si nu numai sa supravegheze locurile unde se
arunca gunoi si sa curete daca este cazul pentru a nu mai avea surprize nedoritg.Pentru a fi
mai eficienti ar trebui sa amplasam un sistem de supraveghere video in locurile unde se arunca
gunoi pentru a putea identifica cetatenii pentru a putea lua masuri.
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