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,,Privind darea de seamd a primarului cu

privire la activitatea sa gi a primariei pe

perioada anului 2076,,

Audiind informalia prirnarului oragului Iargara cu privire la activitatea sa gi

primdriei pe perioada anului 2016, in conformitate cu afi.14 (2 ) din l,egea
privind administralia publicd locala nr. 436-XV I din 28.12.2066, Consiliul
oriqenescrargara 

DE c IDE:
1.Se ia act de informafia primarului oragului Iargara cu privire la activitatea sa gi a
prirndriei pe perioada anului 2016.
2.Primarul or.Iargara va intreprinde mdsuri in privinfa:
- credrii condiliilor pentru extinderea serviciilor publice ,mobiliz6rii populaliei
intru conectarea 1a apeduct gi sistema de canalizare existent6, extinderea serviciului
de evacuare a degeurilor menagere de comun acord cu administratorul i.M.
,,Servicii Salubrizare,,, -perrnanent;
-a gdsi posibilitatea de obfinut investilii pentru finisarea reparaliei capitale a
Casei de Cultura;
-a gisi surse financiare pentru :

-reconstrucfia munumentului ;

- proiectarea gi construcfia unei gradinile de copii pe teritoriul gradinilei de copii
nr.3 ,,Scufi1a Rogie,,;
-elaborarea proiectului de reparalie capitald a gradinilei de copii nr.I ,,l,dstdrel,,;
-reconstrucfia gi modernizarea sistemului iluminatului stradal, cuprinzind pina la
50% din strdzile localitalii;
-pentru repararea pa4ial6, prin plombare ,a strdzilor acoperite cu beton asflaltat gi

pietrig in varianta albb a unor strdzi, nivelarea tuturdr strdzilor din localitate;
-de comun acord cu specialistul . (Cagu Nelea) responsabil de reglementarea
regimului funciar va intreprinde rndsuri de incheiere a contractelor de arendh cu
conducdtorii intreprinderilor din teritoriu privind arenda terenurilor aferente
bunurilor imobile privatizate sau care se afla in stadie de privatizare-pind in mai
2017;
-va intreprinde mdsuri pentru formalea bunurilor imobile gi aprobarea planurilor
cadastrale pe toate sectoarele de teren public;
-va intreprinde mdsurile necesare pentru inregistrarea dreprului de proprietate
asupra tuturor bunurilor irnobiliare din gestiunea primdriei gi instituliilor buge
aflate in gestiunea primdriei.



3.Specialistul responsabil de reglementarea regimului funciar (d-na Cagu Nelea)
'va duce evidenla strictd a terenurilor ce rdmin fbr6 stapin in urma decesului
proprietarului;
-va duce evidenla strictd a terenurilor proprietate public6, a terenurilor aferente
intreprinderilor privatizate sau care se afld in stadie de privatizare.
4.Specialistul responsabil de problemele perceperii fiscale (d.Elena $arapova-

-colaborind cu colaboratorii LF.S. Leova, serviciul de colectare a impozitelor gi

taxelor locale din cadrul primdriei, aclionind in strictd conformitate cu cerinlele
Codului Fiscal gi cu alte acte normative va intreprinde mdsuri concrete intru
acumularea impozitelor gi taxelor locale, neadmiterea credrii restanlelor istorice .

5.Controlul indeplinirii curentei dispozigii se pune in seama d-nului Eugeniu
Mutaf-primarul ului Iargara.
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