
ROMÂNIA                                                                                 
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOC ŞA

     HOTARARE   NR.16
din 07 aprilie 2015

     privind aprobarea Programului propriu referitoare la masurile ce se impun in vederea   
     asigurarii bunei gospodariri, intretinerii şi înfrumusetarii localitatilor comunei Bocsa
                                 pe anul 2015

Consiliul local al comunei Bocşa,

Având în vedere: 

- referatul nr.1114 din 27.03.2015 a viceprimarului comunei Bocsa;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale si ale

Legii nr. 515/2002 cu privire la aprobarea O.G. nr. 21/2002,

Vazand prevederile art. 36 (2) lit.d coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a pct. 9, 10, 11, 13, din Legea nr. 215/2001

privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

In  temeiul  art.  45  alin.  (1)  din  Legea  nr.  215/2001 privind  administratia  publica  locala,  republicată,  cu

modificarile și completarile ulterioare:

    HOTARA  ST  E

Art.l. - Se aproba "Programul  propriu privind  masurile  ce se  impun pentru  asigurarea bunei  gospodariri,

intretinerii si infrumusetarii localitatilor comunei Bocsa, pentru anul 2015”, conform anexei care face parte integrantă din

prezenta hotarare.

  Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza D-1 Barou Ioan - Primarul comunei si D-l

Muresan Alin-Florin - Viceprimar. 

   Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetului Salaj;

                  - Primarului si viceprimarului comunei;

                  - Celor nominalizati in Programul propriu ;                      

                  - Dosar hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
          NAGY ANDREI VETISAN LAURA



 PROGRAM PROPRIU
PRIVIND GOSPODARIREA, INTRETINEREA SI INFRUMUSETAREA 

     LOCALITATILOR DIN COMUNA PENTRU ANUL 2015

1. In perioada  martie- aprilie 2015, in fiecare sat al comunei se vor organiza actiuni de control al modului cum
agentii  economici,  institutiile  publice si  cetatenii  realizeaza activitatea de curatare a santurilor,  rigolelor și  desfundarea

podetelor, prevenindu-se blocarea locurilor de scurgere a apelor si producerea inundatiilor.
   Raspunde:  Muresan Alin-Florin - viceprimarul comunei

2. Saptamanal, de regula sămbata, agentii  economici, institutiile publice și cetatenii vor efectua actiuni de

igienizare si curatenie a locuintelor, a anexelor gospodaresti si imprejmuirilor acestora si de toaletare a pomilor.

De asemenea, se vor mentine in mod permanent curate trotuarele, partea carosabila a drumurilor de catre fiecare

locuitor in dreptul propriei gospodarii si a proprietatii pe care o deține in intravilan. 

    Raspunde: Muresan Alin-Florin - viceprimar

3. Se va urmari permanent mentinerea curateniei pe strazile din comuna si in alte locuri publice. In acest scop se

vor intocmi afișe publicitare privind interzicerea depozitarii gunoaielor pe marginea albiilor ori in canalele de scurgere a

apelor din extravilan sau in orice alte locuri si cu sanctiunile prevazute de Hotararea Consiliului local nr. 13/2002 și a Legii

protectiei mediului.

   Termen :30 aprilie 2015

   Raspunde: Muresan Alin-Florin – viceprimar.

4. Se va continua actiunea de intretinere a parcurilor din domeniul public al comunei prin reamenajarea rondourilor,

taierea trandafirilor si plantarea de flori, folosindu-se pentru aceste lucrari munca persoanelor apte de munca cu obligatii la
Legea nr. 416/2001 iar in cazul parcului "Simion Barnutiu" din Bocsa, amenajarea si intretierea lui se va face prin grija

scolii "Simion Barnutiu" din Bocsa

     Raspunde: Muresan Alin-Florin - viceprimar

   5. Se vor organiza actiuni de colectare a reziduurilor și altor materiale aruncate pe malul Vaii 

Zalaului, a altor cursuri de ape sau pe terenurile virane din imediata apropiere a localitatilor comunei și depozitarea acestora
in locurile special amenajate pentru a putea fi ridicate de societatea de colectare a deseurilor, avand in vedere ca gropile de

gunoi au fost inchise. 

Termen:lunar

Raspunde: Muresan Alin-Florin - viceprimar

   6.Se va urmari in permanenta ca localurile Caminelor culturale din raza comunei si curtile acestora sa fie curatate si

igienizate dupa fiecare manifestatie ce se organizeaza (discoteci, baluri, nunti, inmormantari, etc), preluarea acestora se

va face numai dupa efectuarea acestor actiuni de catre organizatori.

Raspunde: Muresan Alin-Florin - viceprimar

    7. In cursul anului 2015 se va continua organizarea de actiuni de depistare a portiunilor de trotuare distruse din vina

cetatenilor  prin traversarea peste acestea cu diferite mijloace de transport  in gradini  sau in curti  si  obligarea lor la

repararea portiunilor distruse.

     De asemenea se vor repara unele portiuni de trotuare distruse din alte motive, in functie de sumele de bani ce se vor



putea aloca in anul 2015. 

      Raspunde: Muresan Alin-Florin – viceprimar.

   8.  In cursul  anului  2015 se va continua  actiunea de transport  de piatra  din cariera comunala  pentru repararea
drumurilor laturalnice din comuna pe care circulatia nu se poate desfasura in conditii de ploi, drumuri care nu au facut

obiectul asfaltarii prin proiectul integrat pe masura 322.

  Cantitatea de piatra ce se va transporta va fi si in functie de sumele de bani ce vor putea fi puse la dispozitie din

bugetul local.

 Raspund: Barou loan – primar

         Muresan Alin-Florin - viceprimar.

9. In cursul anului 2015 in parteneriat cu scolile din comuna se vor organiza actiuni de infrumusetare a comunei.

                   Raspunde: Barou loan – primar

  10. Tot in anul 2015 se vor continua luacrarile de gospodarire, intretinere si infrumusetare a     Centrului de Informare

Turistica.

                  Raspunde: Barou loan - primar

   11. Lunile martie si aprilie sunt declarate ,,luna curateniei" in comuna Bocsa.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
      NAGY ANDREI VETISAN LAURA


