
ROMANIA,
JUDETUL Sil}IU
COMUNA AT'EL

CONSILIUL LOCI\L ATEL

HOTARAREA )Nr.4/2022
privind aprobarea planului de masuri pentru demoltarea econorhica, sociala si de mediu a

comunei Atel, judetul Sibiu, p,entru anul 2Q22

Consiliul local al comunei Atel, judetul Sibiu, intrunit in sd:dinta ordinara la dal;a de 09
februarie 2022.

Analizand F.aportul de specialitate inregistratla nr.308 din elata de 31.0I.2022 inLntocmit
de consilierul primarului comunei Atel, cu propunerile de masuri cq urmeaza a se realiza. in anul
2022 pentru dezvoltlarea economica sociala si de mediu a comunei A[el, judetul Sibiu.

Tinand cont de referatul de aprobare al proiectului de hqtarare, intocmit de primarul
comunei Atel, judelul Sibiu.

Yazand dispozitiile, Legii nr. 5212003- privind transparent{ decizionala in administratia
publica,

Tinand cont de avizul favorabil al comisiei de sp'ecialitate a Qonsiliului Local Atel.
in temeiul art.l29 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.a), trt.139, art.T96 alin.(1) lit.a),

art. 198 alin (1), art.200 din Ordonanfa de urgen[dnr'.5712019 priivind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARAST'E:

ARTICOL UNIC : Se aproba planul de masari pentru delrvoltarea
si de mediu a comunei Atel, judetul Sibiu pentru anul .1022, conforl,n anexei

economica, tvociala
nr.I care fa'ce parte

integranta din prezenta hotarare.

NTA,

Adoptatd in gedinfa din data 0!) februarie 2(122.
Cu un numdr de 11 voturi din total de 11 consilierii in functie

Prezenta hotarare a fost difuzata l

I ex.InstitutiaPrefect.-Jd.Sibiu; I ex.dos.sedinta;1 ex.dos.hotarari, I ex..primar; I ex. dosaf l-38; I ex. afisaj



ROMANI.{
JUDETUL SI]BIU
coMUNA AI]EL

CONSILIUL LOCAL ATEL

ANEXA nr. 1 la HOTARAREA nr.4 din data de 041,02.2022.

PLAN DE MASURI
pentru dezvoltareu economicd, sociald;i de mediut a comunpi Alel pe snul 20t22

Pentru anul 2422, ne propunem
jos, dupa cum urmeaz[:

r. ixvAlAnnAnr:

rcalizarea obiectivelor pe do{nenii de activitate, redate mai

- asigurarea de fonduri necesare pentru buna desfaqurare a irnvdtdmAntuhri.
- asigurarea, in continuare, a transportului elevilor din rsatul Dupuq in localitatea Alel [a $coala
Gimnaziala A!el.

II.INVESTITII:
- Continuarea obiectivului de investifii laBaza Sportivd A1fel.
- Reabilitare cladire viitoare Primdrie, branqamente relele edilitare qi imprejmuire.
- Proiect,,Construire teren sintetic multisport".
- Proiect ,,Construire re{ele de canalizarc in localitatea Atel, comuna Alel, judeful Sibiu"
- Proiect ,,Grddinild cu program normal in localitatea A!el, comuna A{el, judelul Sibiu"
- Modernizarea drumurilor de interes local din sat Alel , co-muna Afel qi sat Dupug,
- Lucrdri de inregistrari sistematice a sectoarelor cadastrale din UAT AT'EL.
- Lucrdri de intocmire a Planului Urbanistic General al comunei A{el.
- Proiect ,,Refea de canalizare menajerd in localitatea Dupuq, comuna A[el, judeful Sibiu.
- Modernizare parc de.joacd, comuna Afel, judetul Sibiu.
- Modemiz are parc de .j oacd, localitatea Dupug, comuna AJel, judeful Sipiu.
- Proiect ,,Realizare unui sistem integrat de producfie, stocare energie regenerabilS gi management
energetic in comuna A{el - comund verde" - Parc cu panouri fotovoltaice

II I. ASISTENTA MEDICALA:
-Sprijinirea cadrelor medicale in vederea asigurarii unei activitdli sanitat'e corespunzdtoare in comuna.

IV. INTRETINEREA STRAZILOR
- reparatii si modernizdri pe strdzile din comuna unde este necesar.
'reabilitare gan! qi trotuare unde este necesar.
- intretinerea de poduri qi pode{e in extravilanul localitdliiAfel qi Dupfr;

V.DOMENIUL CULTTIRAL
- Asigurarea de fonduri necesare gi sprijinirea pentru buna
,,Viitorul A!eI".

desfEqurare 4,



VI. ASISTENTA SOCIALA:
- verificarea qi urmdrirea dosarelor conform Legii 4161200A
- extinderea de servicii sociale pentru cetdfenii comunei.

VII. MEDIU:
- ecologizarea p6rAurilor din Afel qi Dupug.
- imbundtdlirea calitIlii mediului.
- coletarea selectivd a deqeurilor.
- defriqare/indepdrtarea vegetafiei din culoarele de siguran{d
qi toaletarea arborilor amenin!6tori.

VIII.PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR:
- sprijinirea serviciului de pompieri voluntari.

ale liniilort electrice sub tensiunre precum


