ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CUZĂPLAC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 12
din 27 martie 2007
privind aprobarea Programului de gospodărire al Comunei Cuzăplac pe anul 2007.
Consiliul Local al Comunei Cuzăplac;
Având în vedere expunerea de motive şi prioectul Programului de gospodărire al
comunei Cuzăplac pe anul 2007 prezentate de către primarul comunei precum şi avizul comisiei de
specialitate a consiliului local ;
Ţinând cont de prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21 / 2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515 /
2002 şi art. 38 alin. (2) lit. r ) din Legea nr. 215 / 2001,modificată şi completată;
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă Programul de gospodărire al Comunei Cuzăplac pe anul 2007,conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Pop
Mircea,primarul comunei şi Ţîrlea Ionel, viceprimarul comunei,
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- afişare în localităţile comunei;
- dosar şedinţe consiliu local
- d.lui primar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Galaczi Ella, ,

CONTRASEMNEAZĂ,
p. Secretarul comunei,
Mureşan Ioan,

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CUZAPLAC

ANEXA
la Hot.nr.12/2007

PROGRAM
de gospodarire a comunei Cuzaplac in anul 2007

Pentru realizarea atributiile ce revin administratiei publice locale ,din
actele normative care reglementeaza buna gospodarire,intretinere si infrumusetare a localitatilor,la nivelul comunei vor fi intreprinse in anul 2007 urmatoarele lucrari:
1.Se stabileste ca luna a curateniei,luna aprilie,luna in care vor fi
antrenati toti cetatenii comunei pentru a efectua urmatoarele lucrari:
- curatirea si intretinerea santurilor,rigolelor si podetelor aferente proprietatii;
- varuirea pomilor;
- organizarea de actiuni la nivelul tuturor localitatilor pentru curatirea si
degajarea albiilor si malurilor cursurilor de apa de resturi menajere si gunoaie;
- detinatorii de terenuri,spatii verzi si parcuri in intravilanul localitatilor,vor
actiona pentru a pastra aceste bunuri in permenenta stare de curatenie si igiena;
- beneficiarii Legii 416/2001 din fiecare localitate vor participa la actiuni de
curatire si degajare a albiilor si malurilor cursurilor de apa,de resturi menajere si
gunoaie,curatirea si reamenajarea grocpilor de depozitare a gunoaielor si resturilor
menajere;
- cadrele didactice din unitatile de invatamant din raza comunei vor organiza
impreuna cu elevii ,actiuni care sa vizeze curatirea scolilor,a terenurilor aferente
acestora,precum si a terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei;
Termen: 30 aprilie 2007
Raspunde: Tirlea Ionel-viceprimar
2.Agentii economici si institutiile publice existente la nivel de comuna
au obligatia sa detine fiecare,containere sau ladite confectionate din lemn sau orice alte
materiale,pentru depozitarea resturilor menajere,iar deseurile de ambalaje din PET vor fi
depozitate separate,pentru a fi transportate in locul special amenajat la nivel de comuna.
Termen: 1 mai 2007
Raspunde: Tirlea Ionel –viceprimar
3.Serviciul public de salubritate fiind infiintat se va urmari in
permanenta ca asigurarea transportului si depozitarea gunoaielor menajere de la fiecare
gospodarie sa se desfasoarea conform programului stabilit pentru fiecare localitate in
parte.
Termen: permanent
Raspunde: Pop Mircea – primar
4.Avertizarea cetatenilor prin placute de avertizare privind
interzicerea depozitarii gunoaielor in alte locuri decat cele stabilite
Termen: 1 mai 2007
Raspunde: Tirlea Ionel-viceprimar

5.Se vor organiza intalniri la nivel de comuna cu detinatorii de utilaje
agricole pentru informarea lor privind obligativitatea fiecaruia de a curate masinile si
utilajele agricole la iesirea de pe drumurile vecinale si intrare pe drumurile comunale
,judetene si nationale.
Termen: 15 mai 2007
Raspunde: Pop Mircea – primar
6.Se va urmari in permanenta toate lucrarile de constructie,solicitand
constructorului sa respecte normele legale de depozitare a deseurilor rezultate.
Termen: permanent
Raspunde: Tirlea Ionel –viceprimar
7.Organizarea de activitati pe toate sectoarele de drumuri comunale si
strazi in vederea efectuarii de lucrari privind balastrarea,decolmatari de poduri si
podete,curatirea santurilor de spini si maracini,amenajarea de poduri si podete noi acolo
unde se impun.
Termen: permanent
Raspunde: Pop Mircea –primar
8.Toti detinatorii de constructii si terenuri indiferent de destinatie
situate in intravilanul localitatilor au obligatia de a asigura in permanenta curatenia si
igiena atat a cladirilor si imprejurimilor existente precum si a santurilor,trotuarelor,
podetelor si terenurilor aferente.
Termen: permanent
Raspunde: Tirlea Ionel – viceprimar

PRIMAR,
Pop Mircea

