ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CUZĂPLAC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 4
din 29 ianuarie 2007
privind aprobarea” Planului de lucrări de interes public” şi valorile acestora ce vor fi
efectuate de beneficiarii Legii nr. 76/ 2002.
Consiliul Local al Comunei Cuzăplac;
Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia
publică locală şi Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurăriulor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, modificată şi completată;
În temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, modificată şi
completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu data de 1 februarie 2007 se aprobă angajarea unui număr de 10
şomeri conform prevederilor Legii nr. 76/ 2002 în cadrul serviciului public de gospodărie comunală.
Art.2. Se aprobă “Planul cu lucrările publice” şi valorile acestora care vor fi efectuate
de către beneficiarii Legii nr. 76/ 2002, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei şi referentul-contabil.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Prefectul Judeţului Sălaj;
- A.J.O.F.M. Sălaj;
- compartiment buget-finanţe,contabilitate,impozite şi taxe;
- afişare în localităţile comunei;
- d-lui primar;
- dosar şedinţe consiliu local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Puşcaş Gherasim,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
Mureşan Ioan,

ANEXĂ
la hotărâre nr. 4 din 29.01.2007

PROGRAM DE ACTIVITATE
privind lucrările ce se vor efectua în perioada 1 februarie – 30 noiembrie 2007 cu
personalul angajat conform prevederilor Legii nr. 76 / 2002.
Prin angajarea de personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 76 / 2002, în comuna
Cuzăplac se vor efectua următoarele lucrări:
1. Lucrări de întreţineri la drumurile comunale , care includ:
- întreţineri de drumuri comunale pe o lungime de 22,5 km.
- curăţare manuală şi decolmatări de şanţuri pe o lungime de 45,00 km.
- curăţarea camerelor de captare şi cădere de la podeţe – 315 m.c.
Valoarea lucrărilor este de 24.580 lei.
2. Întreţinerea reţelei de alimentare cu apă în lungime totală de 19,5 km. în satele
Gălăşeni, Petrindu , Tămaşa şi Cuzăplac prin :
- identificarea defecţiunilor survenite pe reţea şi intervenţia rapidă pentru remedierea lor;
- verificarea periodică – săptămânal şi ori de câte ori este nevoie - a conductelor din
reţeaua de alimentare cu apă;
- curăţarea bazinelor de captare a apei de cel puţin două ori pe an;
- revizuirea şi repararea cişmelelor stradale;
- revizuirea şi repararea unor părţi din construcţii la cămine , pregătirea instalaţiei pentru
perioada de iarnă .
Valoarea lucrărilor este de 9.080 lei.
3. Lucrări de salubrizare, care constau :
- colectarea gunoiului menajer, selectarea şi transportul acestuia la gropile de gunoi în
satele Cuzăplac,Tămaşa, Petrindu, Gălăşeni şi Mierţa;
- depozitarea şi apoi predarea PET-urilor la unităţile de colectare specializate:
- executarea unor lucrări de amenajare la gropile de gunoi din satele Tămaşa şi Petrindu.
Valoarea lucrărilor este de 9.080 lei.
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR este de 42.740 lei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Puşcaş Gharsim,

CONTRASEMNEAZĂ,
p. Secretarul comunei,
Mureşan Ioan,

