ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA APOLDU DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.612018

privind aprobarea Planului de actiuni gi lucriri de interes local pentru
repartizarea orelor de munca pe anul 2019 pentru persoanele apte de
munca beneficiare de ajutorul social

Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, Tntrunit in gedintd ordinari
publicd la data de 31 ianuarie 2019,
Avand in vedere referatul nr. 114118.01.2019 intocmit de doamna
Gottschling Adriana, consilier principal in cadrul Compartimentului asistentd
sociali, prin care propune spre aprobare lista acliunilor gi a lucrdrilor de interes
local pentru repartizarea orelor de muncd pe anul 2018 beneficiarilor de ajutor

de motive a

primarului comunei Apoldu de Jos nr.
115118.01.2019 si avizul comisiei sociale - pentru TnvdfdmAnt, sdndtate, culturd,

social, expunerea

culte, protec[ie sociald, activitdli sportive gi agrement,
In conformitate cu prevederile:
art. 6 alin. (2) gi (7) din Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat,
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,
(3) din H.G. 5012011 pentru aprobarea Normelor
art. 28 alin.
metodologice de aplicare a Legii 41612001 privind venitul minim garantat
f n temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45
alin (1) 9i art. 115 alin 1 lit b) din Legea nr.21512001 privind administrafia publicd
locali, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

-

(1)

HOTAnAgTE:
Art. 1: Se aprobd Planul de acfiuni 9i lucrdrile de interes local care vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2019, conform anexei 1
care face parte din prezenta hotdrdre.

Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se Tnsdrcineazd

consilierul cu atribufii de asistentd sociald din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Apoldu de Jos'
Apordu de Jos, 31.01 .2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
BUTA IOAN-ALEXANDRU

SECRETAR

Anexa nr" 1 la HCL nr. 612019

ROMANIA
COMUNA APOLDU DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PLANUL DE ACT|UN| 9t LUCRARTLE DE TNTERES LOCAL
CARE VOR FI EFECTUATE DE BENEFICIARII
VENITULUI MINIM GARANTAT, POTRIVIT LEGII NR. 416/2001,
PE ANUL 2019
Ac[iunile de interes local care trebuie realizate de beneficiarii venitului minim
garantat, potrivit art.6 alin (7) 9i (8) din Legea nr. 41612001 cu modificirile gi
completirile ulterioare, pentru anul 2018 sunt urmdtoarele:

- curdfat giTntretinut Cdmin Cultural
- curitat albia rdului Secas si a paraurilor ce strabat comuna;
- lucrari de intretinere parcuri,zone verzi;
- decolmatat ganfuri comunale;
- curdtarea gi cosirea 9an[urilor,
- varuirea copacilor;toaletarea copacilor
- plantarea copacilor;
- desfundarea podelelor din zona drumurilor de pe raza comunei
- transportul lemnelor pentru incalzire(Primarie,Scoli,

Grad inite)

- craparea lemnelor;
- taierea lemnelor pentru

foc;

- curdfat zdpadd in zona centrald, sediul Primiriei;
- alte lucrari de gospodarire comunala.
Prezentele actiuni si lucrari de interes local vor fi prestate si de persoanele
care intra sub incidenta art. 63 din Legea nr. 27212004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUTA IOAN-ALEXANDRU

Contrasemneaza

