ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CUZAPLAC

H O T A R A T E A nr.6
din 28 februarie 2007
privind unele masuri pentru inbunatatirea activitatii economice si sociale a
comunei Cuzaplac

Consiliul Local al Comunei Cuzaplac ;
Avand in vedere raportul privind starea economica si sociala a Comunei
Cuzaplac,prezentat de primarul comunei si avizul comisiei de specialitate a consiliului local ;
Tinand cont de prevederile art.38 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,cu
modificarile si completarile ulterioare;
H O T A R E S T E:
Art.1. Serviciile de salubritate si apa vor actiona pentru oferirea de servicii prompte si de calitate
pentru cetateni dotarea serviciilor cu toata aparatura necesara pentru a putea asigura in permanenta
intretinerea instalatiilor si livrarea unei ape de calitate.
Art. 2. Finalizarea lucrarilor de reparatii la sediul primariei si asugurarea atragerii de fonduri in
vederea asigurarii dotarilor prevazute in proiect pentru ca aceasta sa devina functionala .
Art.3. Continuarea lucrarilor de investitii la Scoala Cuzaplac si atragerea de investitii in acest
sensprin urmarirea in permanenta a programelor si proiectelor depuse pentru finantare.
Art.4. Respectarea cu strictete a programului de lucrarti si a volumului de munca stabilit
persoanelor angajate din somaj ,astfel incat toate cele stabilite sa fie realizate .
Art.5. Dotarea cu un microbuz scolar a scolii Cuzaplac prin programul M.E.C intrucat la acasta
data transportul scolar se face cu dificultate.
Art.6. Urmarirea si supravegherea in permanenta a tuturor lucrarilor care se efectueaza la nivel
de comuna astfel incat sa fie respectati termenii calitatii si cantitatii prevazute .
Art. 7. Asigurarea transparentei in luarea deciziilor prin infiintarea tuturor factorilor decizionali
,informarea cetatenilor despre toate deciziile care urmeaza a fi luate de catre autoritatile publice locale .
Art.8. Se va actiona in continuare pentru realizarile de proiecte si programe de finantare pentru
atragerea de investitii pentru 2007 astfel :
- proiectul de canalizare in satele Cuzaplac,Tamasa,Petrindu si Galaseni ;
- proiectul de reabilitare si amenajare sediu Primarie ;
- proiectul de reabilitare si amenajarea Scoala cu clasele I-VIII Cuzaplac ;
- proiectul de constructii si amenajari poduri si podete de interes local ;
- proiectul de reabilitare a sustemului de iluminat public ;

Art.9. Stabilirea taxei de pasunat precum si repartizarea pasunilor pe specii si categorii de
animale,atribuirea pasunilor pentru intretinere si exploatare
Art.10. Sprijinirea cetatenilor si a grupurilor de producatori ,asociatii agricole ,societati in
vederea cunoasterii ,tuturor programelor si normelor care se impun pentru accesarea unor fonduri .
Art.11. Asigurarea in permanenta a unei atentii deosebite pentru intretinrea curateniei ,albiilor
cursurilor de apa , colectarea selacta a deseurilor menajere precum si asigurarea curatirii santurilor si
decolmatarea podurilor si podetelor .
Art.12. Organizarea si asigurarea pazei bunurilor ,apararea ordinii si linistii publice se va asigura
de catre primarul comunei cu sprijinul Politiei locale ,cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare .
Art.13. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul ,viceprimarul si
secretarul comunei .
Art.14. Prezenta hotarare se comunica la :
-

Prefectul Judetului Salaj ;
afisare in localitatile comunei ;
d.lui primar ;
dosar sedinte consiliul local

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Puscas Gherasim

CONTRASEMNEAZA,
p.Secretar comuna,
Muresan Ioan

