Romania
ANEXA la Hotararea nr.___din 24 martie 2011
Judetul Sibiu
Consiliul local al comunei Sura Mica

PROGRAM DE ACTIUNI PE ANUL 2011
I. IN DOMENIUL INVESTITIILOR:
Se va termina executarea si se vor aproba Planul Urbanistic General si
Regulamentul General de Urbanism al comunei de catre Consiliul local
comunal Sura Mica, pana la termenul contractat,de 30.06.2011,
documentatie a carei pret va fi de 78.500 lei.
2. Se vor finaliza lucrarile de investitii la statia de epurare a apelor menajere
Sura Mica si se vor preda spre exploatare SC Apa Canal SA Sura Mica,
valoarea lucrarilor de executat fiind de 96.600 lei, iar termenul de
finalizare data de 01.04.2011.
3. Se va organiza de catre Asociatia de Apa Sibiu licitatia publica pentru
executarea lucrarilor de aductiune apa potabila in satul Rusciori si vor
incepe lucrarile la conducta de transport si rezervorul de stocare si tratare
apa din acest sat.
4. Se va insista cu demersurile pentru repartizarea de fonduri financiare de
catre Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, pentru terminarea lucrarilor de
executie a scolii primare si gradinitei din satul Rusciori.
5. Se va continua executia lucrarilor de modernizare a trotuarelor,
santurilor,rigolelor si podetelor din satul Sura Mica ,comuna Sura Micafaza 2-a .
6. Se vor termina si receptiona lucrarile de infrastructura in noul Cartier de
locuinte din zona Sud-vest a satului Sura Mica,comuna Sura Mica, pana la
termenul de 01.04.2011,cu o valoare a lucrarilor de 402.000 lei.
7. Pana la 30 iunie 2011 se vor finaliza lucrarile de executie a cladirii cu
destinatia de arhiva si clinica medicala din incinta sediului Primariei
comunei Sura Mica,cu o valoare alocata de 600.000 lei.
1.

II.IN DOMENIUL ECONOMIC
1. Se vor continua lucrarile de realizare utilitatilor si a infrastructurii in Parcul
Industrial Sura Mica Sibiu;

Atragerea altor investitori autohtoni sau straini pentru realizare a de
investitii in afara celor din Parcul industrial Sibiu-Sura Mica, in domeniul
agriculturii, producerii de biogas si energie electrica, etc.
3. Finalizarea punerii in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate tuturor
beneficiarilor de terenuri agricole pentru finalizarea aplicarii Legii
nr.18/1991 si Legii nr.1/2000 .
4. Sprijinirea persoanelor fizice din comuna in vederea privatizarii, in
conditiile legislatiei in vigoare.
5. Valorificarea terenurilor din administrarea Consiliului local comunal Sura
Mica,in anul agricol 2010-2011, prin inchiriere,concesionara sau
vanzare,in conditiile legii.
2.

III. IN DOMENIUL EDILITAR GOSPODARESC
Se vor inlocui conducta de alimentare cu apa potabila si bransamentele din
satul Sura Mica, in sectorul cuprins intre nr.168-219, comuna Sura Mica,
lucrare avand ca termen data de 15.04.2011.
2. Se vor executa lucrari de igienizare si mentinere a unui aspect estetic cat
mai frumos in parcurile din cele doua sate ale comunei.
3. Saptamanal, se vor ridica gunoiul menajer si materialele reciclabile din
gospodariile cetatenesti si de la persoanele juridice .
4. Se vor executa lucrari de amenajare de spatii verzi si de asigurare a igienei
prin curatarea rigolelor si santurilor de pe domeniul public al comunei, si
maturarea de catre cetateni a trotuarelor din fata locuintelor .
1.

IV. IN DOMENIUL SOCIAL CULTURAL
1. Se va colabora si se va acorda sprijin unitatilor de invatamant si cultura in
finantarea pentru anul 2011 a cheltuielilor materiale si de personal pentru
asigurarea desfasurarii in conditii cat mai optime a activitatii acestora.
2. S-au alocat sumele necesare pentru continuarea activitatii Centrului de zi
Rusciori organizat de catre fundatia Kinderbauernhof Rusciori in
parteneriat cu Scoala cu clasele I-VIII Sura Mica ,cu copii din Scoala
primara Rusciori,in cuantum de 60.000 lei pntru anul 2011.
3. Sprijinirea locuitorilor defavorizati din comuna Sura Mica prin acordarea
de ajutor social ,constand in drepturi banesti sau in natura in domeniul
asistentei si protectiei sociale,alocatiilor de sprijin a familiei, ajutoare de
incalzire a locuintelor,etc.in conformitate cu legislatia in vigoare.

4. Atragerea familiilor cat si a tineretului la unele activitati cultural educative
din comuna si sprijinirea echipelor locale de fotbal.
5. Organizarea de activitati cultural artistice cu elevii scolii generale si
prescolarii din gradinite,cat si a unui spectacol anual.
6. Sprijinirea unitatilor de cult din satele comunei,respectiv a Bisericii
ortodoxe din satul Sura Mica.
7. Se va urmari terminarea investitiei de construire si de asigurare a
utilitatilor unei Sali de sport in comuna Sura Mica,cu termen la data de
01.05.2011.
8. Se vor identifica terenuri pentru care se va face reglementarea tehnico –
juridica prin comasari si dezmembrari in vederea atribuirii de locuri de
casa tinerilor din comuna in conditiile Legii nr.15/2003.
9. Se va curata si amenaja corespunzator curtea blocului de locuinte
sociale,valoarea fondurilor alocate fiind de 100.000 lei iar termenul de
executie fiind anul 2011.
10.Se vor amenaja drumul de acces si curtea Salii de sport din satul Sura
Mica,care are termen de executie anul 2011,cu o valoare alocata a
lucrarilor de 136.000 lei.
11.Se vor executa lucrarile de modernizare a drumului catre Comitirul
ortodox din satul Sura Mica.
V. IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
1.

Pregatirea in bune conditiuni a sedintelor Consiliului local comunal
si desfasurarea activitatii organelor administratiei publice locale cu
respectarea legislatiei in vigoare, prin asigurarea unui bun
management si a competitivitatii in toate sectoarele de competenta.

2.

Asigurarea unei stranse colaborari cu organul local de politie pe linia
asigurarii ordinii si linistii publice, a apararii avutului public si privat
al comunei si locuitorilor ei, organizarea pazei comunale si a
celorlalte bunuri si valori, in conformitate cu legislatia in vigoare.

3.

Organizarea corespunzatoare a activitatii cu formatiile de aparare
impotriva incendiilor si de protectie civila ale Serviciului public
voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul Consiliului local al
comunei Sura Mica, in vederea adoptarii unui comportament adecvat
de catre locuitorii comunei in caz de calamitati sau dezastre naturale

(cutremure, incendii, fenomene meteorologice periculoase) cat si in
caz de conflict armat.
4.

Desfasurarea bilunar a activitatilor si sedintelor de pregatire
teoretica si a exercitiilor tactice cu pompierii civili din comuna Sura
Mica si dotarea acestora cu utilaje si echipamente, in vederea
asigurarii unei interventii prompte si rapide in caz de incendii si
calamitati anturale.
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