OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE

IMPLEMENTARE
IMEDIATA

TERMEN
SCURT
1-3 ANI

TERMEN
MEDIU SI
LUNG
3-10 ANI

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea
activitatilor rentabile in zootehnnie si agricultura
√
Oferirea de consultanta specializata pentru
√
intreprinzatorii agricoli
Sustinerea infiintarii de asociatii a
√
producatorilor comunei
Sprijinirea IMMurilor in domeniul siviculturii si
√
pomiculturii
INFRASTRUCTURA SI MEDIU
Modernizare drumuri comunale
Realizarea de alei pietonale in comuna
Lucrari de regularizare a albiei raului si aparari
de maluri pentru paraul Niscov
Extinderea retelei de alimenatre cu apa
Realizarea retelei de canalizare
Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor
reziduale
Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan
Organizarea sistemului de colectare selectiva a
deseurilor
Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a
dispensarului uman
Reactualizare PUG
Dotarea administratiei locale (calculatoare,
copiatoare, xeroxuri, etc)
Dotarea administratiei locale cu echipamente
pentru interventii in caz de urgenta
(autospeciala PSI, vola)
Realizarea lucrarilor de reabilitare a sediului
primariei
Realizarea lucrarilor de reabilitare a retelei de
iluminat public in comuna
Montarea unui post de transformare in comuna
in vederea imbunatatirii parametrilor curentului
electric

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

ECONOMIC
Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea
resurselor umane
Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc
sa investeasca in zona
Valorificarea bunurilor si serviciilor generate de
capitalul natural din comuna
Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul
privat
Sustinerea IMM-urilor
Crearea cadrului prielnic de consultanta pentru
afaceri

√
√
√
√
√
√

TURISM
Promovarea zonei Jugureni prin actiuni
eficiente de marketing
Sustinerea si promovarea evenimentelor locale
Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric
EDUCATIE SI CULTURA
Reabilitare, modernizare /construire camin
cultural in comuna Jugureni
Reabilitarea scolii si gradinite precum si
constructia unei noi scoli si gradinite
Dotarea scolii si a gradinitei cu mobilier
Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si
recreere pentru copiii comunei
Construirea si dotarea cu mobilier a scolii si a
gradinitei
Reabilitarea/construirea biserici in comuna
Amenajare baza sportiva in comuna
Construirea unei Sali de sport in cadrul scolii
Construire salon de festivitati
SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA
Reabilitarea si dotarea dispensarului uman

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

