ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 18.02.2016
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 3751/11.01.2016
În conformitate cu:
- prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu
modificările si completările ulterioare.
- prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Examinând:
- Raportul nr.276 din 11.02.2016 al compartimentului asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
- Raportul nr.208 din 03.02.2016 al comisiei de asistenta socială a Consiliului Local
- Avizul de legalitate al secretarului comunei nr.180 din 01.02.2016
În temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.2 raportat la alin.2 lit.,,d,, si art.45 alin.1 coroborat
cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2016, ce vor fi
executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, potrivit anexei
nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Se aprobă instrucţiunile de implementare a acestuia ,conforma anexei nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3 - Viceprimarul comunei si Compartimentul de asistenta sociala vor aduce la
îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica
viceprimarului comunei,Compartimentului asistenţă socială,Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate si se va publica pe site-ul institutiei.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi
completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vătăşelu Constantin

Nr.4
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 18.02.2016

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

Anexa nr.1 la HCL Balaciu nr. 4 din 18.02.2016

PLANUL
de actiuni sau lucrări de interes local,pentru repartizarea
orelor de muncă,pe anul 2016

Nr.
Crt

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acţiuni sau lucrări de
Interes local
Lucrări administrativ-gospodaresti la
spaţiile verzi din incinta instituţiilor
publice de pe raza comunei.
Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe
trotuare şi căile de acces ale primăriei
caminului cultural, gradiniţelor şi
scolilor din comună.
Igienizarea şi întreţinerea cladirilor
aflate în domeniul public al comunei
Văruitul pomilor de pe marginea DN
2A ,în zona de competenţă a
primăriei
Saparea de rigole pentru
îndepărtarea apei pluviale şi
întretinerea acestora
Curatarea vegetatiei de pe marginea
DC 37
Ecologizarea malurilor râului Ialomita
prin adunarea gunoaielor şi resturilor
de mase plastice.
Intretinerea cimitirelor umane aflate
în domeniul public al localitatii

Termen
Permanent

Nr. pers.
repartizate

Cine raspunde
Viceprimar
Compartiment
Asistenta sociala

Decembrie Martie
Idem
Aprilie Septembrie

Idem

Aprilie Septembrie

Idem

Mai –
Octombrie

Idem

Aprilie –
septembrie
Mai –
Septembrie

Idem

Mai –
Septembrie

idem

Idem

Anexa nr.2 la HCL Balaciu nr. 4 din 18.02.2016

INSTRUCTIUNI
de implementare a Planului de actiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2016

1. Primarul dispune întocmirea Planului lunar de actiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă de către viceprimarul comunei.
2. Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului,are
următoarele obligaţii:
- să afişeze la punctul de informare-documentare al cetăţenilor, Planul de acţiuni sau
de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă.
- să afişeze lista cu beneficiarii de ajjutor social,precum şi cu persoanele care urmează
să efectueze orele de muncă.
- să transmită AJPIS Ialomita atât Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă cât şi situaţia lunară privind persoanele apte de muncă.
- să comunice lunar instituţiilor solicitante lista persoanelor apte de muncă, beneficiare
de ajutor social.
- să tină evidenta orelor de muncă prestate de fiecare beneficiar în dosarul individual
de ajutor social.
3. Viceprimarul comunei are următoarele obligaţii:
- să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă prestate,într-un registru special.
- să asigure instructajul privind normele de tehnică şi securitate în muncă pentru toate
persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de interes local.
- să asigure materialele,utilajele necesare desfăşurării activităţii
4. Beneficiarii de ajutor social apţi de muncă,au următoarele obligaţii:
- să îndeplinească lunar activităţile sau lucrările de interes local prevăzute în Planul
anual, proprotional cu ajutorul social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis
de Compartimentul de Asistenţă Socială.
- să pastreze în bună stare de funcţionare uneltele şi materialele primite.
- să nu fie înlocuiţi de altă persoană decâr cea desemnată de primar prin dispoziţie.
5. Viceprimarul comunei şi Compartimentul de asistenţă socială care au atribuţii în
implementarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă,vor monitoriza realizarea acestuia.
Anual, viceprimarul comunei va prezenta plenului Consiliului Local Balaciu un raport cu
activităţile privind implementarea planului.

