
-
-cunoaşte legislaţia de mediu, de bază şi conexa, în mod deosebit pe cea care 
priveşte consiliile locale şi primarul;
-asigură consultanţă legislativă pentru agenţi economici şi cetăţeni, în situaţii 
deosebite se adresează la A.P.M. Sfântu Gheorghe;
-urmăreşte apariţia de noi acte legislative de mediu şi le face cunoscute în 
comunitate, inclusiv prin afişare la avizierul primăriei;
-sprijină acţiunile educative din şcoli şi organizarea unor evenimente speciale: 
Ziua mediului 5 iunie, a apei 22 martie, a pământului 22 aprilie, săptămâna 
mobilităţii europene, etc.
-trimestrial, împreună cu consilierii de mediu, prezintă consiliului local, analize, 
propuneri şi rapoarte de mediu,
-cu sprijinul consilierilor de mediu iniţiază programe de măsuri specifice, proiecte
de mediu, urmăreşte găsirea surselor de finanţare a acestora.
-Urmăreşte asigurarea salubrizării şi curăţeniei localităţilor, a parcurilor şi 
zonelor verzi, a căilor de comunicaţie şi starea de curăţenie a apelor interioare
-Verifică modul de colectare-transport-depozitare deşeuri menajare, respectarea 
graficului de ridicare, colectare selectivă
-Promovează, în şcoli, colectarea selectivă pentru hârtie-carton şi PET.
-Urmăreşte respectarea regulamentelor în arii protejate, propune consiliului local
noi arii protejate (după consultarea cu APM) dotările şi starea de curăţenie a 
zonelor turistice şi agrement
-Analizează şi face propuneri de rezolvarea reclamaţiilor cetăţenilor, cazurile ce 
depăşesc competenţa primăriei se direcţionează spre APM şi Garda de mediu
-Cunoaşte permanent funcţionarea staţiilor de tratare, epurare, calitatea apei 
potabile, insclusiv din fântâni(pe ansamblu) când aceştia sunt poluate cu nitraţi
-Cunoaşte toţi agenţii economici din localitate şi îi îndrumă la APM spre 
reglementarea activităţilor, pe cei noi, urmăreşte în mod special unităţile în 
lichidare sau schimbare titular, acolo unde deşeuri periculoase pot rămâne «fără 
stăpân ». Anunţă şi APM.
-Insoteşte organele de verificare şi control din APM şi Garda de mediu şi le pune 
la dispoziţie documente şi informaţii utile.
-Atenţionează agenţii economici implicate  să achite lunar obligaţiile la fondul de 
mediu
-Nu permite crearea de rampe clandestine de deşeuri menajere sau industriale, 
în special de rumeguş, în teritoriul administrat
- urmăreşte şi sancţionează respectarea prevederilor O.U.G nr.195/2005, privind
protecţia mediului
urmăreăte şi sancţionează respectarea prevederilor Hotaririi Consiliului local 
34/2002,
- urmăreste si sanctioneaza respectarea prevederilor Legii nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitate publica;
-Propune adoptarea de hotărâri / dispoziţii privind protecţia mediului 
-Întocmeşte rapoarte, statistici către entităţile ierarhic superioare,privind 
protectia mediului
- colaborează strâns cu APM şi Garda de mediu Covasna, SGA, şi DSP Covasna
solicită sprijin legislativ şi de specialitate de la APM ori de câte ori e nevoie
participă la instruiri şi simpozioane cu tematica de mediu 
-invită specialişti din APM pentru clarificare unor probleme, inclusiv participarea 
acestora la unele şedinţe pe tematica de mediu ale consiliului local.


